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Ref. 180]. A
t för att som 
na.  

ligt 28 § För
 [Ref. 58] in

k beskrivning
des på remis
gen yrkade 
kemål från L
relsen [Ref. 1

2-14, innebä
nmälan [Ref. 
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å delområde

ner till nivån 
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mängd mas
kampanjen, a
om utfördes 

noxisyror 

orfenoler 

70092_bt kemi_a\

ng över analy

lfinger Berger,

WHO TEQ). Mä
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0 <0,05

0 <0,05

0 <0,05
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<0,05
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<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
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5 <0,05

5 <0,05
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ha bortförts 
ktiskt taget 

därför inte ute
inosebhalter

rlaget alltför
killnad från d
arför bedömn
visar uppgif

anns inom s
den inom om

området\11-08-10_

n schakter u
oreningar. Ef

ngen 

800 kg fen
m saneringen

mängden be
ha sanerats

uppgå till ca 
r bedöms fin
ingsavfall so

n fenoxisyro
av 80% konce
as således h
mtliga av de

fenoxisyror 
ör klorfenole

genom saner
rts av jord fr
d detta som 
tämligen väl 
nta att reduk
resoler, d.v.s
de ha uppgåt

genom sane
hela denna 

eslutas att de
rna överlag l

r bristfälligt f
dioxin, inget k
ningar av red
fter från san
saneringsom
mrådet, möjli

_saneringsrapport.
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BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Efterbehandlingsområdet

Bilaga 1

FÖRKLARINGAR

Efterbehandlingsområde

Planerat saneringsområde

Disponering av
efterbehandlingsområdet

Tillfälligt upplag av förorenade massor

Slutligt saneringsområde

Transportväg

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

Bra
ån

Upplag återfyllnadsmassor

Besöksparkering

Ramp

Bro med gång- och cykelväg

P.Englöv
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B17:2 SB

B21:2 SB

B7 SV
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B6 SV
B3 SB
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Svalövs Kommun

1:1 000 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Kontrollytor

Bilaga 4

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

Uppmätta halter lägre än 
platsspecifikt riktvärde (>2 m)

Uppmätta halter mellan
2 x platsspecifikt riktvärde
(>2 m) och 5 x riktvärdet

Översiktsritning av analysresultat
i schaktslänter och schaktbottnar
inom saneringsområde A, B och C

FÖRKLARINGAR

Uppmätta halter över 
5 x platsspecifikt riktvärde (>2 m)

Jämfört med platsspecifikt
riktvärde (> 2 m)

Uppmätta halter mellan
platsspecifikt riktvärde (>2 m)
och 2 x riktvärdet

Planerat saneringsområde

Schaktbottenprov saknas. Tidigare 
provtagen schaktbotten/-slänt har
grävts bort vid kompletterande
sanering och ny schaktbotten har
ej provtagits.

Schaktbottenkontroll

Halt under PR

Halt mellan PR och 2xPR

Halt mellan 2xPR och 5xPR

Halter över 5xPR

mg/kg TS

<1

1-2

2-5

>5

mg/kg TS

<5

5-10

10-50

>50

mg/kg TS

<10

10-20

20-50

>50

mg/kg TS

<0,06

0,06-0,12

0,12-0,3

>0,3

ng/kg TS*

<400

400-800

800-2000

>2000

Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Dioxin

*WHO-Ekvivalenter

1270092600 K.Johansson M.Johansson

Malmö, 110810

P.Englöv



BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området

Analysresultat för provpunkter utanför saneringsområde A, B och C BILAGA 5

0312 26,8-25,7 3,1-4,2 <0,04 0,073 1,2 0,30 e.a. e.a. JW10 27,9 -1,7 e.a. 0,2 e.a. e.a. e.a. e.a.
0313 27,0-25,9 0,0-1,1 <0,04 0,080 1,7 0,086 e.a. e.a. JW10 27,1 -0,9 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a.
0314 27,2-26,2 0,7-1,7 <0,2 0,014 0,0029 <0,05 4,3 e.a. JW10 25,6 0,6 e.a. 3,5 e.a. e.a. e.a. e.a.
0315 27,9-26,3 4,1-5,7 <0,2 0,090 0,14 <0,05 e.a. e.a. JW10 22,6 3,6 e.a. 0,32 e.a. e.a. e.a. e.a.
C1 25,7 1,6 0,18 0,48 e.a. e.a. e.a. e.a. JW10 18,1 8,1 <0,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
C1 23,8-23,3 3,5-4,0 e.a. 0,19 e.a. e.a. e.a. e.a. Medelhalt (1,2) 2,3 (12) (4,0) (810) -
C2 23,8 4,3 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a. UCLM95 - 6,8 - - - -
C2 22,3 5,8 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a. NO1 25,1 3,4 <0,03 <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C3 26,0-24,1 5,5-7,4 e.a. 1,7 e.a. e.a. e.a. e.a. NO2 27,6 4,4 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C3 23,0 8,5 0,49 0,086 e.a. e.a. e.a. e.a. NO2 22,6 9,4 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C8 24,9 4,8 <0,03 <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a. NO3 25,7 10,2 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C8 22,9-21,5 6,8-8,2 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a. NO3 24,8 11,1 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C8 20,9-19,9 8,8-9,8 e.a. 0,15 e.a. e.a. e.a. e.a. 265-471 24,9 24,9 0,15 0,0040 e.a. e.a. e.a. e.a.

Dammen 1 25,5-25,1 3,4-3,8 0,33 <1 0,82 <0,05 1300 61 S1 27,4-26,4 4,8-5,8 <0,03 0,11 e.a. e.a. e.a. e.a.
Dammen 2 25,5-25,1 2,0-2,4 <0,23 <1 0,48 <0,05 730 49 S1 25,4 6,8 0,20 0,080 e.a. e.a. e.a. e.a.

JW2 26,9 6,1 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. S2 28,2-25,9 0,4-2,7 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW2 25,9 7,1 1,4 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. S2 27,2 1,4 e.a. 0,083 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW3 28,0 0,5 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. Massupplag 28,5 0,5-5,0 7,6 7,2 3,5 0,40 e.a. 2,1
JW3 27,5 1,0 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW6 25,6 6,4 <0,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
JW6 25,3 6,7 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. FÖRKLARINGAR
JW6 20,8 11,2 e.a. 0,19 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW9 27,2 2,3 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW9 26,7 2,8 <0,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
JW9 25,2 4,3 e.a. 1,1 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW11 27,0 6,7 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW11 24,5 9,2 e.a. 0,12 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW12 27,0 0,5 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW12 26,2 1,3 <0,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.
JW12 23,5 4,0 e.a. 2,4 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW13 19,5 7,7 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Dioxin
JW14 25,5 0,5 <0,2 e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. <1 <5 <10 <0,06 <400
JW14 25,0 1,0 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. 1-2 5-10 10-20 0,06-0,12 400-800
JW15 17,8 9,5 e.a. <0,22 e.a. e.a. e.a. e.a. 2-5 10-25 20-50 0,12-0,3 800-2000

Provgrop2 27,7-26,2 2,1-3,6 e.a. 1,0 0,28 <0,03 e.a. e.a. >5 >25 >50 >0,3 >2000
Sediment dammen 25,5-25,3 0,0-8,7 0,57 0,2 1,2 <0,1 190 e.a.

Medelhalt 0,30 0,45 (0,73) (0,090) (560) (55)
UCLM95 - 0,50 - - - -

0316 28,2-24,9 -3,5 - -0,2 <0,04 10 5,4 0,024 e.a. e.a.
0317 28,1-25,0 0,3-3,4 1,49 8,1 0,70 <0,05 86 e.a.
0321 27,7-26,2 0,0-1,5 0,11 0,19 1,2 <0,05 65 e.a.
0322 28,3-27,2 2,1-3,2 4,1 0,50 0,71 <0,05 100 e.a.
0323 28,1-27,4 1,4-2,1 2,8 12 66 24 3000 e.a.
0324 27,8-26,3 4,1-5,7 <0,04 0,092 0,86 <0,01 e.a. e.a.
C5 23,7-25,0 5,6-4,3 e.a. 1,1 e.a. e.a. e.a. e.a.
C5 24,0 5,3 e.a. 2,6 e.a. e.a. e.a. e.a.
C6 28,2-26,3 5,8-7,7 e.a. 0,14 e.a. e.a. e.a. e.a.
C6 24,8 9,2 e.a. 3,0 e.a. e.a. e.a. e.a.
C6 23,7 10,3 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C7 25,6-23,8 4,0-5,8 1,0 0,49 e.a. e.a. e.a. e.a.
C7 22,8 6,8 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.
C7 21,2 8,4 e.a. <0,45 e.a. e.a. e.a. e.a.

JW7 27,3 1,6 e.a. 0,47 e.a. e.a. e.a. e.a.
JW7 25,3 3,6 e.a. 0,96 e.a. e.a. e.a. e.a.

Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler DinosebNivå Dioxin AntimonDjup under 
slutlig m.y.
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Halt mellan PR och 2xPR
Halt mellan 2xPR och 5xPR
Halt över 5xPR
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ProvbeteckningProvbeteckning Nivå Dioxin AntimonDjup under 
slutlig m.y.

Halter anges i mg/kg TS, för dioxin dock i ng/kg TS (WHO TEQ). Djup anges i meter.

Analys av antimon har endast redovisats för de prov som uppslutits med aqua regia.

e.a. = ej analyserat. m.y. = markyta.

Jämförelse har gjorts med platsspecifika riktvärden (PR), djup > 2 m.
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Svalövs Kommun

1:2 000 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Provpunkter - ej sanerade områden

Bilaga 6

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

Uppmätta halter lägre än 
platsspecifikt riktvärde (>2 m)

Uppmätta halter mellan
2 x platsspecifikt riktvärde
(>2 m) och 5 x riktvärdet

Översiktsritning av analysresultat i
provpunkter inom det norra området,
från år 1992 och framåt.

FÖRKLARINGAR

Uppmätta halter över 
5 x platsspecifikt riktvärde (>2 m)

Jämfört med platsspecifikt
riktvärde (> 2 m)

Uppmätta halter mellan
platsspecifikt riktvärde (>2 m)
och 2 x riktvärdet

Provpunkter - ej sanerade
områden

Slutligt saneringsområde

Efterbehandlingsområde

Halt under PR

Halt mellan PR och 2xPR

Halt mellan 2xPR och 5xPR

Halter över 5xPR

mg/kg TS

<1

1-2

2-5

>5

mg/kg TS

<5

5-10

10-50

>50

mg/kg TS

<10

10-20

20-50

>50

mg/kg TS

<0,06

0,06-0,12

0,12-0,3

>0,3

ng/kg TS*

<400

400-800

800-2000

>2000

Fenoxisyror Klorfenoler Klorkresoler Dinoseb Dioxin

*WHO-Ekvivalenter

Område för tillfälligt massupplag

Urschaktat område för ny damm

1270092600 K.Johansson K.Johansson

Malmö, 110810

P.Englöv
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Svalövs Kommun

1:1 000 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Maximalt schaktdjup

Bilaga 7

Maximalt schaktdjup

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

Maximala schaktdjup inom
saneringsområde A, B och C

FÖRKLARINGAR

0 - 1 m

Jämfört med ursprunglig marknivå

1 - 2 m

2 - 3 m

3 - 4 m

4 -5 m

5 - 6 m

Schaktat djup (meter under markytan)

1270092600 K.Johansson K.Johansson

Malmö, 110810

P.Englöv
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Svalövs Kommun

1270092600 K.Johansson K.Johansson

Malmö, 110810

1:2 500 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Markytans nivå efter avslutande markarbeten

Bilaga 8

Markytans nivå efter
avslutande markarbeten

P.Englöv

+26

+34

+28

+32

+24

+30

+36

GRANSKNINGSHANDLING

Ritningen är baserad inmätningar
utförda av ODEN år 2009 efter
avslutande markarbeten.

Nivå markyta (m)

FÖRKLARINGAR

Bro med gång- och cykelväg

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70
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Svalövs Kommun

1270092600 K.Johansson K.Johansson

Malmö, 110810

1:2 500 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Nivåskillnad maxschaktdjup och slutlig markyta

Bilaga 9

P.Englöv

+4

-4

-6

+0

+2

+8

+6

-2

Nivåskillnad markyta (m)

Nivåskillnad mellan maximalt
schaktdjup och efter av-
slutande markarbeten

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

FÖRKLARINGAR

4

2

3

1

> +0 = höjd markyta
< +0 = sänkt markyta

Marknivå före sanering baseras på följande
inmätningar:

Område 1:

Område 2: ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 3-4: Asklunds mätteknik (år 2005)

Marknivå efter avslutande markarbeten baseras
på följande inmätningar:

Område 1-4: ODEN (år 2009, efter avslutande
markarbeten)

ekvidistans 1 m

Sanerade områden

Asklunds mätteknik (år 2007) och
ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Nivåer maximalt schaktdjup baseras på inmät-
ningar av Asklunds mätteknik (år 2008-2009)

Volym tillförda massor Volym borttagna massor

Område 1:

Område 2:

Område 3:

117 000 m3

8 000 m3

9 000 m3

Område 1:

Område 4:

39 000 m3

71 000 m3
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Svalövs Kommun

1270092600 K.Johansson K.Johansson

Malmö, 110810

1:2 500 (A3)

SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Nivåskillnad före sanering och slutlig markyta

Bilaga 10

P.Englöv

+4

-4

-6

+0

+2

+8

+6

-2

Nivåskillnad markyta (m)

Nivåskillnad mellan markytan
före sanering och efter av-
slutande markarbeten

Marknivå före sanering baseras på följande
inmätningar:

ANVISNINGAR

Koordinatsystem

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

FÖRKLARINGAR

4

2

3

1

> +0 = höjd markyta
< +0 = sänkt markyta

Område 1: Asklunds mätteknik (år 2007) och
ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 2: ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 3-4: Asklunds mätteknik (år 2005)

Marknivå efter avslutande markarbeten baseras
på följande inmätningar:

Område 1-4: ODEN (år 2009, efter avslutande
markarbeten)

ekvidistans 1 m

Sanerade områden
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