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PM provtagning fastigheten Simrishamn 21 i 
Karlshamn 

 
 

1 Bakgrund och syfte 
 
Karlshamns kommun arbetar med att upprätta en detaljplan för fastigheterna Nybro 1, 
Trosa 10, Alingsås 28, Simrishamn 14, Simrishamn 21 och delar av Karlshamn 2:1. 
Syftet med detaljplanearbetet är att skapa nya centrumnära bostäder i området 
Möllebacken. Kommunen avser bland annat att uppföra nya bostadshus på området. 

År 2019 genomförde AFRY en översiktlig markundersökning inom området och då 
påträffades halter av PAH och metaller mellan Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) utspritt 
över planområdet. Med anledning av detta har AFRY nu utfört en provtagning på 
fastigheten Simrishamn 21 som inte omfattades av föregående provtagning. 

2 Metodik 
 
Ett samlingsprov uttogs från tre handgrävda provgropar på den del av fastigheten som 
utgörs av trädgård/gräsmatta, se Figur 1. Prover togs på nivån 0-0,4 meter under 
markytan. Delproverna från respektive provgrop homogeniserades i en diffusionstät 
provpåse till ett samlingsprov. 

Provet analyserades med avseende på PAH:er och metaller inkl. Hg. 

Analysresultaten har jämförts mot Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk 
(MRR), Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig- (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) och mot Avfall Sveriges haltgränser för klassificering av farligt 
avfall (FA). 
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Figur 1. Undersökningsområdet markerat med gult. 

 
 

3 Resultat och rekommendationer 
 
Marken på området (0-0,4 meter under markytan) utgjordes av fyllnadsmassor 
beståendes av matjord/mull. I provgroparna observerades tegel och porslin.  

I Figur 2 finns en sammanställning av analysresultaten. Halterna av PAH-M, PAH-H, 
barium, kadmium, kvicksilver, bly och zink överskrider riktvärdena för KM. Halterna av 
barium och zink överskrider dessutom riktvärdena för MKM.  

Då halter av PAH och metaller överskridande riktvärdena för KM och MKM påträffats på 
nivåer från markytan ner till 0,4 meter under markytan går det inte att utesluta att 
påträffade föroreningar utgör en risk för människors hälsa. Det går således inte att 
säkerställa att marken i nuläget är lämplig för bostadsändamål. 

AFRY rekommenderar att en fördjupad riskbedömning genomförs. Om denna 
riskbedömning visar att aktuell förorening utgör en risk för människors hälsa 
genomförs förslagsvis sedan en åtgärdsförberedande markundersökning som syftar till 
avgränsa och klassificera föroreningen inför avhjälpandeåtgärder. 
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Figur 2. Resultatsammanställning 

 
 
 
 
 


