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1 SYFTE 

Syftet med detta PM är att systematiskt gå igenom historiken och den verksamhet som 

bedrivits på fastigheterna FOSS 2:81 och 2:82. Planområdet kv Vadholmen omfattar 

nybyggnation av 50–90 bostäder i flerbostadshus och föreliggande PM kommer 

sammanställa alla miljötekniska markundersökningar som finns utförda och resultaten ska 

om möjligt svara på Länsstyrelsens krav och frågor.   

2 BAKGRUND  

Fastigheterna som berörs, FOSS 2:81 och 2:82 (vidare kallat området), ligger i del av 

Vadholmen, i centrala Munkedal. Planområdet ligger i anslutning till ett industrispår samt 

Bohusbanan, vilken är en järnväg som utgör led för farligt gods-transporter. Tidigare har två 

huskroppar varit uppförda inom området och dessa är idag rivna. Verksamheten som 

bedrivits har omfattat producering av trämaterial för byggnadsindustrin och det går inte 

utesluta att verksamheter som inkluderat hantering av vissa oljeprodukter förkommit inom 

området.  

 

Munkedals kommun köpte fastigheten 2015 och har tagit fram ett förslag för att bygga 

bostäder på området och vill därav prova markens lämplighet. För att utreda detta gjordes 

provtagningar 2014 av jord och asfalt för att kontrollera potentiella föroreningar.  

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

Fastigheterna FOSS 2:81 och 2:82 ligger ungefär 300 m söder om Uddevallavägen och 150 m 

väster om Örekilsälven. Området är placerat direkt bredvid en järnväg och ligger strax 150 m 

norr om Munkedals järnvägsstation, se Figur 1. Den norra kanten av Området angränsar till 

en kulle (ca 30 m hög) med hus placerat på höjden. Österut är det en nivåskillnad på cirka 

15 m ner mot Örekilsälven.  
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Figur 1. Fastigheterna FOSS 2:81 och 2:82 är markerade med röd linje. Bilden är modifierad från 
ESRI Satellitbild. 
 
 

3.1 Geologi och hydrogeologi 

Jordarten i undersökningsområdet är främst glacial lera med urberg som går i dagen på den 

nordvästra sidan av Området, se Figur 2. Glaciala sediment har en tendens att deponeras 

med olika partikelstorlekar och det är inte ovanligt att hitta formationer som innehåller till 

exempel sandlinser. Bergarten i området är en granodiorit som formades i samband med den 

så kallade Svekonorvegiska orogenesen.   
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Figur 2. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, området visas i svart (SGU , 2020a). 
 

 

Tyréns upprättade 2016 en geoteknisk rapport för Munkedals kommun och i samband med 

den utfördes borrningar i området.  En borrning, med namnet TY4, utfördes i områdets 

sydöstra del och informationen från den har sammanfattats i Figur 3 (Tyréns, 2016a). 

Protokoll visar 1 m av fyllnadsmaterial innan den glaciala lera som visas på SGU kartan 

påträffas. Den första metern av leran har identifierats som en torrskorpelera som antagligen 

betyder att den innehåller en viss mängd organiskt jord i leran. Grundvattennivån 

påträffades på 1,5 m djup och protokollen visar att ner till ett djup av 14 m är det främst lera 

varvat med skikt av silt och torvinnehållande material (Tyréns, 2016a).  

 

Permeabilitetsmätningar har utförts av sediment i borren på ett djup av 3 och 4 m som består 

av två lager av glacial lera (Tyréns, 2016a). Mätningarna visade en permeabilitet på 7,7x10-8 

m/s respektive 5,6x10-8 m/s. Det vill säga att grundvatten, under rätt omständigheter, kan 

röra sig i en hastighet på 2,42 respektive 1,76 m per år i de förekommande sedimenten.   
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Figur 3. Till vänster visas en jordarts-log som har upprättats med användning av Tyréns protokoll för 
borrhålet TY4. Nederst är ett tvärsnitt som framställdes av Tyréns med hjälp av data från 3 borrhål 
vilka är synliga på kartan till höger i bilden. Översta högra bilden är en satellitbild av området (ESRI) 
och nederst till höger visas SGU:s jordskarta.  
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3.2 Skyddsobjekt 

FOSS 2:81 och 2:82 är inte beläget inom några skyddsvärda områden såsom naturreservat, 

Natura 2000-områden, vattenskyddsområden eller liknande (Naturevårdsverket, 2020). 

Dock återfinns Örekilsälven cirka 50 m österut vilket är ett Natura 2000-område enligt art- 

och habitatdirektivet.  

4 HISTORIK 

4.1 Tidslinje 

• 1947, tidigaste ägaruppgifterna från Lantmäteriet. Området köptes av Erax AB 1947-10-

31 och de tros ha drivit en trävarufabrik för byggindustrin (Lantmäteriet, 2020).  

• 2007 köptes fastigheten av en Munkedals Snickerifabrik AB. Det antas att fastighetens 

huvudfunktion förblev att vara en byggvaruhandel i form av XL Bygg (tidigare benämnd 

Sohlbergs) (Lantmäteriet, 2020; Munkedals kommun, 2016).  

• 2007 gjordes en översiktlig planstudie av centrumområdet (Munkedals kommun, 2016). 

• 2011 arbetade Munkedals kommun fram en detaljplan med syfte att säkerställa 

byggrätter för tre bostadsfastigheter samt att skapa förutsättningar för en etablering av 

parkeringsplats i planområdet (Munkedals kommun, 2020).  

• 2014, Entropi SAB har på uppdrag av Munkedals kommun tagit ut jordprover på en 

grusyta mellan XL Bygg och järnvägen (Entropi SAB, 2014).  

• 2015 såldes fastigheten till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, ett företag som ägs av 

Munkedals kommun (Lantmäteriet, 2020). 

• 2016 utfördes en geoteknisk undersökning i området som underlag inför en eventuell 

detaljplan vilken omfattar utbyggnad av 50 – 90 bostäder (Tyréns, 2016a). 

• 2020, har en detaljplan för bostäder på Foss 2:81 och 2:82 tagits fram (Munkedals 

kommun, 2020). 

• 2020 Länsstyrelsen delar med sig Samrådsynpunkter som bland annat påpekar at 

”Kommunen behöver förtydliga och komplettera utredningen gällande förorenad mark 

som ska bygga på en historisk inventering” (Länsstyrelsen, 2020). 

• 2020, Ensucon har fått i uppdrag att sammanfatta historiken kring området samt 

miljöförutsättningar gällande marken i området.   
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4.2 Tidigare provtagning och analyser 

Tidigare provtagningar och analysresultat är sammanfattade i Figur 4 och Tabell 1. Alla 
jordprover som uttagits har skickats till Eurofins för analys med avseende på kreosot, 
PAH:er, alifater, aromater och arsenik. Klassningen av analysresultat för jord jämförs med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2016). 

 

• 2014 utförde Entropi SAB miljöprovtagning inför ett eventuellt fastighetsförvärv av 
marken (Entropi SAB, 2014). Totalt 4 stycken jordprover skickades till labbanalys. 
Dessa är markerade på figuren nedan som 4267.1–4267.4. Proverna togs ytligt, inte 
djupare än 50 cm och analysresultaten visar att de uppmätta parametrarna är under 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

 

• 2016, i samband med Tyréns geotekniska undersökningar, utfördes ett borrprotokoll 

på borrhålet TY4, se Figur 3. Inga miljöanalyser har gjorts ifrån borrhålet, dock har 
fältteknikern noterat oljelukt på 3 m djup (Tyréns, 2016b).   

 

• 2019 utförde Entropi SAB 3 kompletterande provtagning i samma område som 2014. 
Dessa ytliga prover märktes som 6158 NR1—6158 NR3 (Eurofins , 2019). Dock råder 
osäkert vilka de exakta koordinaterna är för de uttagna proverna, men 

områdesförteckning i Figur 4 ger en ungefärlig bild. I prov 6158 NR2 påträffades 
halter av Arsenik över KM samt PAH M och PAH H över Naturvårdsverket generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

• 2020 uttogs 5 samlingsprover samt ett asfaltprov av Entropi SAB, markerat som 6601 
NR1—6601 NR6 (Entropi SAB, 2020). Analysresultaten av samlingsproverna visar att 
samtliga parametrar är under KM. Asfaltprovet påvisar halter av cancerogena PAH 
över bedömningsgrunderna för farligt avfall (FA), detta visar att asfalten ska hanteras 
som farligt avfall.  
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Figur 4. Karta som visar området där miljöprovtagningar har skett enligt dokument från Entropi SAB 
(Entropi SAB, 2014; Eurofins , 2019; Entropi SAB, 2020).  
 

Tabell 1. Samanställning av analysresultat från Eurofins och visar hur värdena jämförs med 
Naturvårdsverket generella riktvärden för KM, MKM respektive bedömningsgrunder för förorenade 
massor.  

 
 

Sammanställning analysresultat -  jord
Tidigare prover kv, Vadholmen Munkedals kommun

Provtagningsdatum: 2014-2019

Provtagare: Entropi

NV
1

KM
2

MKM
2

FA
3

1-4267 2-4267 3-4267 4,4267 6601 NR1 6601 NR2 6601 NR3 6601 NR4 6601 NR5 6601 NR6 6158 NR1 6158 NR2 6158 NR3

Provtagningsdjup från ytan (m) 0.05 0.05 0.05 0.05
Samlingspro

v

Samlingspro

v

Samlingspro

v 
Asphaltprov Samlingsprov 

Samlingspro

v 
0.05 0.05 0.05

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS 10 10 25 1 000 <2 <2.1 <2.1 2,9 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2,3 21 3,4 3,8

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50 000 15 19 13 48 29 15 25 43 36 45 86 76

Bly, Pb mg/kg TS 20 50 400 2 500 4,1 4,7 2,2 24 4,3 4,4 9,8 21 12 96 16 12

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1 000 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Kobolt, Co mg/kg TS - 15 35 1 000 2,6 3 2,2 4,6 3,9 3,2 4,1 3,5 5 4,3 10 11

Koppar, Cu mg/kg TS 40 80 200 2 500 10 12 3 25 12 5,5 11 12 20 17 20 17

Krom, Cr mg/kg TS 40 80 150 10 000 4,8 5,1 4,1 26 5,7 5,5 9,6 6,2 8 11 22 23

Nickel, Ni mg/kg TS 35 40 120 1 000 3,8 4,6 2,8 9,4 6 4,5 6,7 5,9 6,9 6,1 16 18

Vanadin, V mg/kg TS - 100 200 10 000 9,5 9,6 9,4 20 11 11 14 12 14 18 47 40

Zink, Zn mg/kg TS 120 250 500 2 500 21 22 14 58 28 22 31 100 41 80 79 77

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 <0.010 <0.011 <0.011 <0.021 <0.010 <0.010 <0.010 0,046 <0.010 0,011 <0.013 <0.010

Organiskt innehåll m.m.

Torrsubstans, TS % 94,2 90 88,9 86,1 94,2 92,5 95,3 98,6 95,6 96 77,5 73,2 77,5

Alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 20 120 700 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1 000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10 000 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10 000 <20 <20 <20 <20 <10 <10 <10 <10 <10 18 <10 <10

Alifater, summa >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - <30 <30 <30 <30 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 <3 <3 <3 <3 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 6,1 <0.90 <0.90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10 <10

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 - <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035

Toulen mg/kg TS - 10 40 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Xylener mg/kg TS - 10 50 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

PAH

PAH, summa L mg/kg TS - 3 15 1 000 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.045 <0.045 0,1 31 <0.045 <0.045 1,6 <0.045 <0.045

PAH, summa M mg/kg TS - 3,5 20 1 000 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.075 <0.075 2,6 540 0,76 <0.075 39 0,16 <0.075

PAH, summa H mg/kg TS - 1 10 50 <0.30 <0.30 <0.30 0,4 <0.11 <0.11 4,3 240 0,91 <0.11 29 <0.16 <0.11

PAH, summa cancerogena mg/kg TS - - - 100 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.090 <0.090 3,9 180 0,79 <0.090 27 <0.15 <0.090

PAH, summa övriga mg/kg TS - - - 1000 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.14 <0.14 3,1 580 0,93 <0.14 43 <0.22 <0.14

1
Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

2
Naturvårdsverket, 2016: Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark. 

3
Rapport 2019:01 Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor
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4.3 Historiska flygfoton 

Historiska flygfoton visas i Figur 5 och är tagna år 1960 och 1975 (Lantmäteriet, 1960; 

1975). Där kan man se hur markanvändningen förändrats och delvis när nya byggnader 

tillkommit. 

 

Figur 5. Flygbilder tagits år 1960 (vänster) och 1975 (höger) som visar hur fastigheten FOSS 2:81 och 
2:82 historiska uppbyggnad.   

5 FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNING 

Då tidigare undersökningar enbart har analyserat det ytliga jordlagret på fastigheterna FOSS 

2:81 och 2:82. Det finns indikation för föroreningar i djupare lager och därav har Ensucon 

förslagit en provtagningsplan enligt Figur 6.  

 

Gällande jord bör jordprover uttas enligt de krav som finns med i det utlåtande som 

inkommit från tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen, 2020). Utförandet består av 5 

provpunkter där jordprov kommer att tas ut med hjälp av en borrbandvagn. Prov kommer att 

tas ut för varje meter till 1 m ner i naturliga jordarter och proverna kommer att betraktas 

som störda då de tas med kniv från skruv och varje prov kommer att representera hela 

metern i djupled.  

 

Med hänsyn till den geotekniska rapporten (Figur 3, (Tyréns, 2016a) är det möjligt att 

borrhålen kan komma att behöva ske ner till ett djup av cirka 4 m under markytan innan 

naturliga lager påträffas. Vid indikationer på föroreningar kan prover behöva tas ut djupare.  

 

Motivet till djupare provtagning grundas även på att det vid tidigare geoteknisk provtagning 

har påträffats oljelukt vid cirka 3 meter under markytan. Detta behöver verifieras och därför 

kommer en borrpunkt att om möjligt placeras så nära den tidigare geotekniska borrpunkten   

TY 4 som möjligt. I Figur 6 nedan motsvaras detta av rekommenderad provpunkt med 

benämning 3.  
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Figur 6. Föreslagen miljöteknisk provtagning på Fastigheten FOSS 2:81 och 2:82 

 

Rekommendationen att cirka 10 jordprover skickas till ackrediterat laboratorium (ALS 

Laboratories) för analys vilket motsvarar två prover per borrhål. Eftersom området tidigare 

har använts för kommersiellt bruk, kommer ALS analys ”Soil-paket 2” att användas för vilket 

inkluderar PAH, kolväten och metallföroreningar, se Tabell 2. Dessutom kommer ett ytligt 

prov att analyseras för att kontrollera eventuell förekomst av bekämpningsmedel på grund av 

närliggande järnvägsspår.  

 

Tabell 2. Rekommenderade paket för jordanalys. 
Matris Analyspaket Antal 

rekommenderad 
Antal 
minimikrav 

Ämnen 

Jord PAH 16, olja GC-
FID, metaller.  

10 jordprover  5 jordprover  PAH, oljekolväten, 
metaller 

Jord OJ3j 2 1 Bekämpningsmedel 
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