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Till | Orsa Lokaler AB 

Datum | 2020-11-15 

 

Miljöteknisk undersökning inom fastigheterna Orsa 

Kyrkby 4:4 och 24:4 
 

Bilaga 1  Sammanställning borrningar 

Bilaga 2  Analysresultat 

 

Ritning -01  Genomförda provtagningar 

 

Orsa kommun planerar att anlägga ett särskilt boende (SÄBO) mellan Storgärdet och Inlandsvägen i 

Orsa tätort. Arbete med att ta fram en detaljplan för detta pågår och har inneburit framtagande av 

bland annat geotekniska planeringsunderlag. Genomförda undersökningar har visat på behovet att 

förbelasta marken innan byggnation sker.  

Planerad etablering på fastigheten medför att den s.k. Skitolabäcken (se ritning -01) kommer behöva 

omledas. Omledning av bäckfåran kommer ske i två steg, först en preliminär omledning under tiden 

marken förbelastas (ca 6–12 månader) följt av en slutlig omdragning i samband med att byggnader 

samt tillhörande hårdgjorda ytor anläggs. Som en del av underlaget till dessa arbeten har en 

miljöteknisk undersökning utförts under sommaren och hösten 2020. Undersökningen anmäldes till 

tillsynsmyndigheten genom en provtagningsplan som upprättades den 31 januari 2020. 

 

Föroreningssituation 
De fastigheter som berörs av etableringen finns inte medtagna i Länsstyrelsens databas över 

potentiellt förorenade områden. Mot bakgrund av att det inte bedrivits någon miljöfarlig verksamhet 

på platsen bedöms risken för att föroreningar ska ha uppkommit som mycket liten.  

I den östra delen av området, se ritning -01, finns en mindre slaggförekomst som är klassad som 

fornlämning. Enligt fornsök (RAÄ-nummer: Orsa 2:1) handlar det om en blästbrukslämning med 
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spridd slagg över en yta av ca 0,3 ha. Det går inte att utesluta att urlakning av tungmetaller från 

slaggen skett till bäcken men generellt sett brukar lakbarheten från glaserad slagg vara begränsad.  

Mot bakgrund av ovanstående återstår risken att föroreningar ska ha tillkommit Skitolabäcken, och till 

denna anslutande mark, från verksamheter som bedrivits på andra, uppströms belägna, fastigheter. 

Sådana verksamheter, som framgår av Länsstyrelsens databas, listas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 Potentiellt förorenande verksamheter uppströms planerat undersökningsområde. I fallande 
ordning med ökat avstånd till undersökningsområdet.  

Objekts ID Riskklass Verksamhetstyp 

103191 4 Verkstadsindustri utan halogenerade lsm 

103165 3 Tillverkning av polyester 

103181 3 Ytbehandling av trä 

103152 4 Plywood- och spånskivetillverkning 

103174 2 Skrothantering och skrothandel 

 

I tillägg till ovan har det inom ramarna för tidigare geotekniska undersökningar 

(Mavacon-2019-06-18) framkommit att det strax norr om undersökningsområdet förekommer 

fyllnadsmassor med inslag av asfalt.  

 

Genomförda provtagningar 
I detta avsnitt redovisas hur undersökningen har utförts och vilka provtagningsmetoder som har 

använts. Samtliga provtagningspunkter framgår också av ritning -01.  

Samtliga provtagningspunkter har mätts in med GPS RTK i koordinatsystemet Sweref991500 och 

höjdsystemet RH70.  

 

SKITOLABÄCKEN 

Provtagning i och i anslutning till den befintliga bäckfåran har utförts genom att prover uttagits i 5 st 

transekter (T1-T5, se ritning -01). Vid varje transekt uttogs jordprov från mark i direkt anslutning till 

bäcken (på respektive sida) samt ett sedimentprov. Jordproverna uttogs med hjälp av handhållen 

jordskruv ned till ca 0,5 m under markytan (mumy). För varje jordprovtagningspunkt sparades ett 

samlingsprov för hela skruven. Sedimentprov uttogs med hjälp av Rysskannborr. Provtagningsdjupet 
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varierade något mellan de olika provtagningspunkterna men låg i intervallet 0,1–0,15 m under 

bottenytan.   

 

 

Figur 1 Principskiss för transekt, foto: HVVM AB 

 

Provtagningen innebar att 10 st jordprover (stickprover) uttogs från bäckens kanter. Dessa tio 

stickprov slogs samman till ett samlingsprov för vidare analys på lab. Delprover från respektive 

stickprov sparades för att möjliggöra kompletterande analyser.  

Provtagningen innebar vidare att 5 st sedimentprover uttogs från bäckfåran. Material från nivån 

0-0,15 m i respektive provtagningspunkt slogs ihop till ett representativt samlingsprov för hela 

sträckan. Delprover från respektive stickprov har sparats för att möjliggöra kompletterande analyser.  

 

MARK I ANSLUTNING TILL NY DRAGNING  

I syfte att kontrollera föroreningar i mark utmed den nya, preliminära, bäckfåran har 6 st 

markprovtagningspunkter utförts. I provtagningsplanen var utgångspunkten att dessa skulle utföras 

genom provgropsgrävning med grävmaskin. Ett försök till detta utfördes under sommaren 2020 men 

då det var för mycket vatten som stod i anslutning till diket kunde grävmaskinen inte ta sig ut. Istället 

utfördes provtagningen med hjälp av skutborrning med borrbandvagn (22 september 2020). 

Jordprover uttogs som samlingsprover för varje halvmeter ned till ca 2 m under markytan (mumy).   
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Analyser 
Mot bakgrund av de verksamheter som förekommer eller tidigare har förkommit uppströms det 

aktuella området har prover från ”Skitolabäcken” analyserats med avseende på tungmetaller (inkl 

Hg) samt alifater, aromater, PAH och BTEX. Vad avser de sedimentprover som uttogs från bäckfåran 

har analyser med avseende på TOC också utförts.  

Samlingsprov Tungmetaller 
alifater, aromater, 

PAH och BTEX 
TOC 

Sediment X X X 

Mark i anslutning till bäcken X X  

 

Samtliga analyser har utförts med ackrediterade metoder genom ALS Scandinavia AB. Prover som 

inte analyserats finns sparade i frys för att möjliggöra kompletterande analyser.  

 

Resultat  
Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 2 tillsammans med relevanta rikt- och jämförvärden. Som 

framgår av bilagan förekom inga halter av föroreningar i de analyserade proverna som medför någon 

risk för människors hälsa eller miljön. Inom ramarna för den markprovtagning som utförts med hjälp 

av skruvborrning med borrbandvagn har endast naturliga jordar förekommit. Således har inga prover 

analyserats på lab.  

Sammanfattningsvis bedöms risken för att det inom området ska förekomma föroreningar som liten. 

Arbeten inom ramarna för en exploatering av området bör således kunna utföras utan restriktioner, 

annat än de som normalt gäller d.v.s. upplysningsskyldighet enligt 10 kap MB.   

 

 

 

 

Christoffer Bruhn 
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SAMMANSTÄLLNING BORRNINGAR 
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Allmänt 
 
 
I rörborrningarna har jordprover uppfordrats med hjälp av tryckluft, varifrån bedömning av jordlager och 
vattengenomtränglighet har skett i fält. Då inget annat anges är rören 50 mm i diameter (D) och 
filterspetsarnas längd är 1,0 meter (L). Hålens dimension (H) anges i borrprotokollet. 

 

FÖRKORTNINGAR  

Rb  rörborrning = grundvattenrör (numreras med årtal följt av löpnummer) 
Slb slagborrning 
Skr skruvborrning 
Odex odexborrning 
rök rörets överkant (mäts med locket öppet) 
my markytan 
gvy grundvattenyta  
+ plushöjd 
D  borrörets dimension i mm (se fig) 
L    filterspetsens längd i m (se fig)  
H  borrad spets, hålens dimension i mm (se fig) 
 

Bedömning av vattenföring: 

1 = Ovanför grundvattenytan 
2 = Ingen vattenföring 
3 = Obetydlig vattenföring 

4 = Mindre god vattenföring 
5 = God vattenföring 
6 = Mycket god vattenföring 

 
  

L

D

H

Borrad

spets
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BORRPUNKT DJUP i m JORDLAGER VATTENGENOM- ANMÄRKNING 
 under my  TRÄNGLIGHET 

(STÄNGER J/N) 
 

 

 

Bilaga 1 

Skr20:01 0-0,5 Mu, si, torv   5 
 0,5-1,0 Torv   6 
 1,0-1,5 Gy, fsa   7 
 1,5-2,0 Gy, fsa   8 
      
Skr20:02 0-0,4 Mu, Si   9 
 0,4-1,0 Torv   10 
 1,0-1,5 Le, fsa, si   11 
 1,5-2,0 Le, fsa, si   12 
      
Skr20:03 0-0,5 Mu, si   13 
 0,5-1,0 fsa, si   14 
 1,0-1,5 le, si   15 
 1,5-2,0 le, si    16 
      
Skr20:04 0-0,5 Mu, si   17 
 0,5-1,0 Mu, si   18 
 1,0-1,5 Le, gy   19 
 1,5-2,0 Le, gy   20 
      
Skr20:05 0-0,3 Mu, si   1 
 0,3-1,0 Le, si   2 
 1,0-1,5 Fsa, si   3 
 1,5-2,0 Le, si    4 
      
      
Skr20:06 0-0,5 Mu, Si, fsa   21 
 0,5-1,0 Mu, Si   22 
 1,0-1,5 Le, fsa   23 
 1,5-2,0 Le, fsa   24 
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Skitolabäcken Sid 1/1 (A3)
Analysresultat 2020

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
TS_105°C % 71.7 53,4
TOC % av TS 5.14

As mg/kg TS 3.44 <3 <5 >5-10 >10-30 30-150 >150 10 25
Ba mg/kg TS 67.0 55.2 200 300
Be mg/kg TS 1.18 0.686

Cd mg/kg TS 0.414 0.353 <0,8 0,8-2 >2-7 7-35 >35 0,8 12
Co mg/kg TS 4.34 3.24 15 35
Cr mg/kg TS 6.90 5.21 <10 >10-20 20-100 100-500 >500 80 150
Cu mg/kg TS 10.3 8.33 < 15 15-25 25-100 100-500 >500 80 200
Fe mg/kg TS 19000 15600

Mn mg/kg TS 928 603

Ni mg/kg TS 6.73 4.44 <5 >5-15 15-50 50-250 >250 40 120
P mg/kg TS 840 816

Pb mg/kg TS 14.5 12.1 <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 50 400
Sr mg/kg TS 98.8 40.4

V mg/kg TS 19.9 15.7 100 200
Zn mg/kg TS 112 107 < 150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 250 500

Hg mg/kg TS <1 <1 <0,15 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5 >5 0,25 2,5

alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 25 150
alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 25 120
alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 100 500
alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 100 500
alifater >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 100 500
alifater >C16-C35 mg/kg TS 59 62 100 1000
aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 10 50
aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 3 15
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1.0 <1.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1.0 <1.0

aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 10 30
bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 0,012 0,04
toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 10 40
etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 10 50
summa xylener mg/kg TS <0.004 <0.004 10 50
summa TEX mg/kg TS <0.054 <0.054

naftalen mg/kg TS <0.10 <0.10

acenaftylen mg/kg TS <0.10 <0.10

acenaften mg/kg TS <0.10 <0.10

fluoren mg/kg TS <0.10 <0.10

fenantren mg/kg TS <0.10 <0.10

antracen mg/kg TS <0.10 <0.10

fluoranten mg/kg TS <0.10 <0.10

pyren mg/kg TS <0.10 <0.10

bens(a)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08

krysen mg/kg TS <0.08 <0.08

bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08

bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08

bens(a)pyren mg/kg TS <0.08 <0.08

dibens(a,h)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08

bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.10 <0.10

indeno(1,2,3,cd) pyren mg/kg TS <0.08 <0.08

summa PAH 16 mg/kg TS <1.5 <1.5

summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.28 <0.28
summa övriga PAH mg/kg TS <0.45 <0.45

summa PAH L mg/kg TS <0.15 <0.15 3 15
summa PAH M mg/kg TS <0.25 <0.25 3,5 20
summa PAH H mg/kg TS <0.33 <0.33 1 10

KM MKM

Sediment (dike)Mark (dike)Provtagningspunkt

Mycket 
låg halt

NV 4913 (Sediment)

Låg halt
Medelhög 

halt
Hög halt

Mycket 
hög halt
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