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Circle K Depå 3292 Luleå 
Rapport – Miljöteknisk markundersökning 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Circle K Sverige AB (Circle K) äger en drivmedelsdepå inom fastigheten Luleå 

Uddebohamn Svartön 18:18 i Luleå. Inom fastigheten är 4 cisterner för bensin 

med tillhörande luftledningar belägna, se Figur 1. Ramboll har av Circle K fått i 

uppdrag att utföra en miljöteknisk markundersökning av jord och grundvatten på 

fastigheten. 

 

 

Figur 1: Översiktlig bild av aktuellt område i förhållande till Luleå stad (till 
vänster) samt inzoomad bild på depån (till höger). Området är markerat med röd 
cirkel. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att undersöka förekomsten 

av föroreningar i mark och vatten. Undersökningen är kundinitierad och ett led i 

Circle K’s eget arbete kring kännedom om föroreningar. Resultatet av under-

sökningen sammanställs i denna rapport. 

1.3 Tidigare utförda arbeten/undersökningar 
Inga tidigare undersökningar har enligt Rambolls kännedom utförts på fastigheten. 
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2. Administrativa uppgifter 

Tillsynsmyndighet: Luleå kommun - Miljö- och byggnadsnämnden 

Fastighetsbeteckning: Luleå Uddebohamn Svartön 18:18 

Fastighetsägare: Circle K Sverige AB 

Belägenhetsadress: Strömörvägen 3, 97437 Luleå 

Verksamhetsutövare 

(VU): 

Circle K Sverige AB (Circle K) 

Torkel Knutssonsgata 24 

118 88 Stockholm 

Orgnr: 556000–6834 

Kontaktperson, VU: Leif Dübech 

Tel: 0705186616 

E-post: Leif.dubech@circlekeurope.com 

VU:s anläggningsnr: Depå 3292 Luleå 

Konsult: Ramboll Sweden AB 

Uppdragsledare: 

E-post: 

Greta Backteman 

Greta.backteman@ramboll.se 

Tel: 010 615 25 88 

2.1 Myndighetskontakter 
Tillsynsmyndighet för verksamheten och anläggningen är Luleå kommun. Efter 

påträffande av förorening på fastigheten informerades kommunen via mail till 

Luleå kommun 2019-07-03. 

3. Områdesbeskrivning 

Fastigheten ligger 100 meter från recipienten Svartösundet som är en del av Luleå 

skärgård. Depån ligger i ett hamnområde av industrikaraktär, med flera andra 

depåer i närområdet. 

3.1 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning 
Stora delar av industriområdet som depån ligger i består av fyllnadsmassor i form 

av sand och slagg. Denna fastighet bedöms dock via historiska flygfoto ligga på 

fastmark bestående av morän. Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara 

sydlig. 

3.2 Skyddsobjekt 
Inget vattenskyddsområde eller naturskyddsområde återfinns i närheten av 

fastigheten. Närmaste vattenskyddsområde är beläget ca 6 km nordväst om 

depån där också närmaste grundvattenförekomst är lokaliserad, (VISS, 2019). 

Närmsta dricksvattenbrunnar finns ca 1 km söder om depån, på andra sidan 

Svartösundet (SGU, 2019). Närmaste ytvatten (Svartösundet) är beläget 100 m 

söder om objektet. 

mailto:Leif.dubech@circlekeurope.com
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4. Bedömningsgrunder 

4.1 Jord 
Bedömningen av analysresultaten görs mot bakgrund av den markanvändning 

som bedöms gälla på fastigheten under överskådlig framtid. Markanvändningen på 

fastigheten är av industriell karaktär och Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för Mindre Känslig Markanvändning (MKM) bedöms vara relevanta jämförvärden 

(Naturvårdsverket, 2016). Bedömningsgrunder för jord redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre  
känslig markanvändning (MKM). Halterna är angivna i mg/kg  

Ämne MKM (NV) 

Bensen 0,04 

Toluen 40 

Etylbensen 50 

Xylen 50 

Alifater >C5-C8 80 

Alifater >C8-C10 120 

Alifater >C10-C12 500 

Alifater >C12-C16 500 

Alifater >C16-C35 1000 

Aromater >C8-C10 50 

Aromater >C10-C16 15 

Aromater >C16-C35 30 

PAH-L 15 

PAH-M 20 

PAH-H 10 

MTBE 0,6 

4.2 Grundvatten 
Bedömning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), alifatiska- och aromatiska 
kolväten, bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX) och metyl-tert-butyl eter 
(MTBE) i grundvatten görs mot Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 
(SPBI) förslag till riktvärden för bensinstationer (SPBI, 2014) se   
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Tabell 2. I rapporten finns haltkriterier för grundvatten beräknade för olika 

exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning, miljörisk i 

ytvatten samt miljörisk i våtmark. Hänsyn tas även för risk för fri fas. Det lägsta 

haltkriteriet för respektive ämne blir styrande för riktvärdet. För den aktuella 

fastigheten tas hänsyn till miljörisk i ytvatten och våtmarker. 
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Tabell 2: Svenska Petroleuminstitutets förslag till riktvärden  
för grundvatten 

Ämne Miljörisker - 

ytvatten 

Miljörisker - 

våtmarker 

Bensen 0,5 1 

Toluen 0,5 2 

Etylbensen 0,5 0,7 

Xylen 0,5 1 

Alifater >C5-C8 0,3 1,5 

Alifater >C8-C10 0,15 1 

Alifater >C10-C12 0,3 1 

Alifater >C12-C16 3 1 

Alifater >C16-C35 3 1 

Aromater >C8-C10 0,5 0,15 

Aromater >C10-C16 0,12 0,015 

Aromater >C16-C35 0,005 0,015 

PAH-L 0,12 0,04 

PAH-M 0,005 0,015 

PAH-H 0,0005 0,003 

MTBE 5 15 

5. Utfört arbete 

Provtagningen har utgått från en riktad provtagningsstrategin där provtagnings-

punkterna placerades i områden där spill/läckage misstänks ha förekommit 

(Ramböll, 2019). Under arbetets gång har viss justering gjorts av provpunkternas 

placering beroende på förutsättningarna på platsen samt fältobservationer. 

Fältpersonal utgjordes av Jonas Linnersund (Ramboll), Greta Backteman 

(Ramboll), Jesper Nilsson (Ramboll). Provtagningen har utförts enligt SGU:s 

Fälthandbok (SGF, 2013). 

 

Omfattning av fältarbetet i denna markundersökning: 

• Provgropsgrävning i 6 punkter (RA01 – RA06) och skruvborrning i 6 

punkter (RA07 – RA12) till maximalt 2,5 respektive 4,7 meters djup 

varav: 

o Uttag av jordprover i samtliga 12 punkter (RA01-12) 

o Installation av grundvattenrör i 4 provpunkter (RA08 - RA10 och 

RA12 

o Provtagning av grundvatten i 5 grundvattenrör, varav 1 befintligt 

(GV4) 

• Analys av 17 jord med avseende på alifater, aromater, BTEX, PAH och 

MTBE. Två av dessa prov analyserades även med avseende på metaller 

• Analys av fem grundvattenprov med avseende på alifater, aromater, 

BTEX, PAH, MTBE och metaller. 

Inmätning av provtagningspunkter i fält. 
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5.1 Avvikelse från provtagningsplan 
Enligt provtagningsplanen skulle tre till fyra prover tas ut i de provpunkter som 

utfördes initialt i undersökningen av marken. Antalet prov som faktiskt uttogs 

varierade mellan 3 och 14 prov beroende på bedömd föroreningsnivå. 

 

I provtagningsplanen föreslogs att utökad provtagning skulle utföras vid indikation 

på förorening i fält i någon av de planerade punkterna, genom att undersöka fler 

punkter runt den indikerade föroreningen (en i vartdera väderstrecket, ca 5 meter 

ut från provpunkten). Emellertid utfördes ingen ytterligare grävning eller 

skruvborrning utanför invallningarna då inga föroreningar påträffades som 

bedömdes vara möjliga att avgränsa med ytterligare grävningar. Innanför 

invallningarna i genomfördes en provtagning med borr öster om cistern 104, 

RA07, se Bilaga A. Då ingen förorening påträffades i den punkten bedömdes 

påträffad förorening i RA08 vara avgränsad. Denna avgränsning antas stämma 

även för föroreningen i punk RA09.  

 

I provtagningsplanen angavs att ett grundvattenrör skulle installeras söder om 

kontorsbyggnaden, denna punkt fick utgå på då borraren var inte tillgänglig fler 

timmar. I punkt RA11 skulle ett grundvattenrör installeras men då en 

vattenledning borrades sönder fick grundvattenprovtagningen i denna punkt utgå, 

endast jordprover togs ut. Då representant från Circle K, Patrick Granath, var 

närvarande vid undersökningen skötte han kontakten med kommunen gällande 

den sönderborrade vattenledningen. 

5.2 Jordprovtagning 
Provtagningen utfördes av Ramboll den 28 och 29 maj 2019 med hjälp av grävare 

och skruvborr monterad på bandvagn. Grävare användes i de områden där 

ledningar bedöms kunna påträffas i marken. Borrbandvagnen användes innanför 

invallningarna och där grundvattenrör installerades. Totalt utfördes provtagning av 

jord i 12 provpunkter, varav tre punkter ligger innanför cisternernas invallningar 

(RA07, RA08 och RA09), se Bilaga A. Prover uttogs som samlingsprov för varje 

halvmeter ungefär eller vid förändrad jordart.  

Under provtagningen fördes fältprotokoll där provpunktens namn, jordarts-

bedömning, färg, eventuella lukt- eller synintryck som tyder på förorening, 

utomhustemperatur och övriga iakttagelser antecknades. Omgivningen 

dokumenterades med fotografier. 

 

Antalet prover som skickats för analys bestämdes utifrån hur förorenings-

situationen bedömts i fält. Mätning med PID genomfördes i fält för att indikera 

eventuell förekomst av lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och därigenom kunna 

göra en bedömning om det är troligt att förorening förekommer i provpunkterna. 

Markprover uttogs i diffusionstäta påsar som tillhandahålles av laboratoriet. 

Jordprover packades tätt utan överskottsluft i påsen och förvarades i kylväskor 

fram till ankomst på laboratorium. 
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5.3 Installation av grundvattenrör 
Grundvattenrör (HDPE-plast) installerades av Ramboll i samband med skruv-

borrningen i fyra provpunkter (RA08, RA09, RA10 och RA12), se tabell 3. 

Installationen utfördes 29 maj 2019. Grundvattenrören är av typen PEH med Ø50 

mm yttermått och Ø41 mm innermått. Filter är installerat i botten på varje 

provtagningsrör filterdel och i nivå med i fält bedömd grundvattenyta. Samtliga 

grundvattenrör är installerade med uppstick över markyta. 

 

Tabell 3: Installationsdata grundvattenrör provpunkter (RA08-RA10 och RA12), 
samt befintligt grundvattenrör (GV4). Samtliga mått anges i meter. 

Installationsdata RA08 RA09 RA10 RA12 GV4 

Totallängd inkl filter 5,0 4,0 5,0 3,0 3,09 

Filter längd 2,0 1,0 2,0 2,0 okänt 

Uppstick över markyta 1,10 1,01 1,21 1,15 0,83 

Spets meter under markyta -3,9 -2,99 -3,79 -1,85 -2,26 

 

Dimensionen på befintligt grundvattenrör har ytter- och innermått av Ø60 

respektive Ø50 mm. 

 

Tre av rören är placerade nedströms bedömd strömningsriktning (sydlig). Rör 

RA12 är placerat uppströms fastighetens byggnader och cisterner och bedöms 

således utgöra ett referensrör. För punkternas placering se Bilaga A. 

5.4 Grundvattenprovtagning 
Omsättning och provtagning av samtliga 5 grundvattenrör genomfördes den 4 juni 

2019. 

 

Provtagning har genomförts i tre steg, 

1. Lodning av grundvattenytans nivå. Lodning har skett från rörets överkant 

(nivå-gvy) 

2. Omsättning av stående vatten i varje rör, varpå återhämtning sker 

3. Uttag av grundvatten till vattenprover. 

 

Den rekommenderade omsättningsvolymen (3 rörvolymer) beräknas i fält. 

Omsättning sker genom kontinuerlig pumpning och varje grundvattenrör tömdes 

på minst tre gånger den stående rörvolymen eller till torrt (vattnet tar slut) 

beroende på vilket som inträffade först. För både omsättning och grundvatten-

provtagning användes en peristaltisk pump. 

 

Provtagning av vatten har skett med låga flöden och flaskor har bottenfyllts. 

Samtliga provflaskor har toppfyllts. Provtagning av vatten till kemisk analys av 

metaller har filtrerats i fält med 0,45 µm filter. Vattenprover levererades till ALS 

laboratorier i Luleå för analys och förvarades innan ankomst mörkt och svalt i kärl 

rekommenderade av laboratoriet. 
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5.5 Inmätning 
Provpunkter för jord och installerade grundvattenrör har mätts in med precisions 

GPS (±3 cm). Fullständiga koordinater och höjder av provpunkter och 

grundvattenrör redovisas i Tabell 4 nedan. Installationsdata för grundvattenrören 

redovisas i Tabell 5. Situationsplan med provpunkternas läge redovisas i Bilaga A. 

 

Tabell 4: Koordinater för provpunkter samt befintliga grundvattenrör. Kolumnen 
Typ indikerar vilken typ av arbete som är utfört. Enheter är i meter. 
Koordinatsystem är SWEREF99 21 45 och höjdsystem är RH2000. 

ID N E Z (my) Typ 

RA01 7272974,00 172569,79 3,56 Ny 

RA02 7272970,05 172592,69 3,53 Ny 

RA03 7272945,88 172587,30 3,43 Ny 

RA04 7272959,42 172609,78 3,41 Ny 

RA05 7272921,74 172629,69 3,43 Ny 

RA06 7272922,31 172608,01 3,53 Ny 

RA07 7272828,46 172629,39 3,48 Ny 

RA08 7272846,30 172614,54 3,55 Ny, gvr 

RA09 7272904,71 172579,45 3,59 Ny, gvr 

RA10 7272804,12 172627,63 2,96 Ny, gvr 

RA11 7272907,39 172610,60 3,58 Ny 

RA12 7272999,80 172577,37 3,52 Ny,gvr 

GV4 7272827,76 172606,15 3,11 Bef, gvr 

vy190529 7272633,29 172457,29 0,10 Vattenyta, Luleälven 

vy190604 7272633,29 172457,29 0,31 Vattenyta, Luleälven 

 

Tabell 5: Installerade och befintliga grundvattenrör med installationsdata. Enheter 
är i meter. Koordinatsystem är SWEREF 99 21 45 och höjdsystem är RH2000. Z är 
höjd, my är markyta, rök är röröverkant, spets är botten på röret. 

Id Bef Zmy 

(möh) 

Zrök 

(möh) 

Zspets 

(möh) 

Lod_190604 Z_gvy_190604 

RA08 Nej 3,55 4,65 0,85 3,17 1,53 

RA09 Nej 3,59 4,60 -0,35 3,28 1,37 

RA10 Nej 2,96 4,20 0,60 3,04 1,56 

RA12 Nej 3,52 4,70 -0,80 2,98 1,22 

GV4 Ja 3,11 3,94 1,70 2,64 1,30 

 

5.6 Analysomfattning 
Ett urval av jordprov från provpunkterna valdes ut för analys på ackrediterat 

laboratorium med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten, PAH, BTEX, 
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samt MTBE. Sammanlagt valdes 17 prover ut för analys. Urvalet av prover för 

analys baserades på syn- och luktintryck i fält samt PID mätning. Två av dessa 

prover har också analyserats med avseende på metaller och TOC (total organic 

carbon) i syfte att förklassificera massor inför eventuell avhjälpandeåtgärd. 

Grundvattenprover från samtliga 5 grundvattenrör har analyserats med avseende 

på alifater, aromater, BTEX, PAH och MTBE. Från tre av rören har vattnet även 

analyserats med avseende på metaller (RA08, RA09 och RA12). 

 

ALS Scandinavia har utfört samtliga analyser på jord och grundvatten. 

6. Resultat 

6.1 Fältobservationer 
Körytor inom fastigheten är belagda med betong eller asfalt medan markyta i 

övriga delar av fastigheten utgörs av mer eller mindre gräsbeväxt grusyta. Den 

huvudsakliga naturliga jordarten består av fin till grov sand, med inslag av silt 

eller sulfidsilt i RA09 och RA10. I två provpunkter påträffas orörd morän på 3,0 

respektive 4,0 meters djup (RA09 respektive RA10). I två provgropar (banvallen) 

bedöms fyllningen under gräset utgöras av stenig morän och sedan sand (RA04 

och RA05), och i en provpunkt påträffades hyttsten i de översta centimetrana 

(RA12).  

 

I den nordvästra delen (RA01-06, samt RA12) utgörs jordlagerföljden av 

fyllnadsmaterial ned till ca 2–2,3 m umy (återfyllt med moränmassor, sand) 

efterföljt av sand. I flera punkter avbröts provgropsgrävningen vid ca 2 – 2,5 m 

umy (RA01 – RA06) då vatten strömmade in i provgropen, fortsatt borrning var 

möjligt i RA12, men jordlagerföljden var mycket hårt packad från ca 2 m umy.  

 

Även i den sydöstra delen av fastigheten (cisternområdet samt östra infarten; 

RA07-11) består jordlagerföljden av en ytlig utfyllnad endast någon enstaka 

decimeter i mäktighet följt av en fin till mellan sand ner till två m umy. Det hårt 

packade lagret påträffas i detta området vid något större djup, ca 2-3,5 m umy.  

 

Fullständiga fältprotokoll redovisas i Bilaga B. 

 

Grundvattenytan har påträffats i 5 provgropar på 2,3 meters djup. I stort har skikt 

med genomsläppliga jordlager påträffats från 0,1 meter ner till som mest 4,7 

meter under markytan, bestående av mellan- och finsand, siltig sand och grus. 

Resultat från fältmätningar av VOC (volatile organic compund) på jordprover 

uttagna till analys redovisas i Tabell 6 nedan. Mätning av sammanlagt 64 prover 

genomfördes i fält. Uppmätta haltnivåer av VOC varierar mellan 0–1 100 ppm. I 

tabell 6 redovisas VOC halterna för de prover som skickats in för analys. 

Fullständiga resultat redovisas i fältprotokoll, Bilaga B. 
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Tabell 6: Fältresultat av analyserade prover, mätning av VOC  
utförda med en PID (typ MiniRAE 3000). 

Provpunkt 

ID 

Provdjup VOC (ppm) 

RA01 2,3 m 0 

RA02 1,2-2,3 m 0 

RA03 1,5-2 m 0 

RA04 1,8-2 m 0 

RA05 0-0,2 m 0 

RA05 1,8-2,3 m 0 

RA06 2,3 m 300 

RA07 2-2,5 m 0 

RA08 1,5-1,6 m 50 

RA08 1,6-2 m 460 

RA08 2,2-2,6 m 900 

RA08 4,2-4,7 m 60 

RA09 1,5-2 m 500 

RA09 2,5-3 m 1100 

RA10 2,1-2,9 m 0 

RA11 2-2,6 m 750 

RA12 3-3,5 m 0,4 

 

I borrpunkt RA11 påträffades oljefilm på det vatten som tryckte upp i borrhålet 

efter att släckvattenledningen hade borrats på. 

 

En sammanställning av fältobservationer från omsättning av grundvattenrören 

redovisas i Tabell 7. I två av rören detekterades oljefilm. Vid omsättning 

pumpades rören RA09 och GV4 till torrt innan den rekommenderade 

omsättningsvolymen (tre stående vattenvolymer) kunde uppnås. Fullständigt 

protokoll för installation av grundvatten finns i Bilaga C. 

 

Tabell 7: Fältobservationer grundvatten utförda 2019-06-04. 

Punkt Omsatt (liter) Lukt/film 

RA08 8 Svag lukt, film 

RA09 3 till torrt Lukt, film 

RA10 9 Nej 

RA12 8 Nej 

GV4 1,5 till torrt Nej 

 

I fält observerades ett flertal brunnslock, som enligt Circle K’s representant går till 

hamnens oljeavskiljare. Luleå hamn har muntligt uppgett att fastigheten försedd 

med utrustning för hantering och övertankning av gasol. 



 
  

 

 

11 av 19 

 

Rapport Miljöteknisk markundersökning 

 

Circle K Depå 3292 Luleå 

Unr 1320019786-173 

 

 

6.2 Fältresultat grundvatten 
Lodning av grundvattenyta genomfördes innan provtagningen den 4 juni 2019, se 

tabell 5 samt Figur 2. Utifrån mätning av grundvattnets yta i relation till havsytan 

bedömds grundvattnets strömningsriktning vara sydlig. 

 

Figur 2: Mätning av grundvattenytan (2019-06-04) och interpolering av 
grundvattennivån från området till Luleå älv. Grundvattnets strömningsriktning 
bedöms vara sydlig mot Svartösundet (havet) där ytvattennivån uppmätts till 
+0,31 m.ö.h (2019-06-04). 

7. Analysresultat 

7.1 Jord 
Analysresultaten av analyserade ämnesgrupper som påträffats i över MKM i 

något prov (alifatiska- och aromatiska kolväten samt BTEX) redovisas i Tabell 

8 nedan. Resultaten redovisas tillsammans med tillämpbara riktvärden för MKM 
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(Naturvårdsverket, 2016). Fullständiga resultat (inklusive övriga analyserade 

parametrar) redovisas i Bilaga D och fullständiga analysrapporter i Bilaga E. 

 

Förhöjda halter av petroleumkolväten har i huvudsak påträffats i punkterna 

RA08, RA09 och RA11. Från RA08 har prov uttagits på fyra djup (1,5 – 1,6, 1,6 

– 2,0, 2,2 – 2,6 samt 4,2 – 4,7), där de två mellan proven påvisar halter över 

MKM men är vertikalt avgränsade av det djupaste provet. I RA09 har två prov 

uttagits på två djup (1,5 – 2,0 samt 2,1 – 2,9) där det djupare av de två 

proven påvisar halter över MKM. I RA11 har prov uttagits på ett djup (2,0 – 

2,6). I provpunkter RA01-04, RA07 samt RA12 har inget av de analyserade 

ämnena påträffats över den ackrediterade rapporteringsgränsen i 

undersökningen. I provpunkt RA10 har endast halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns påträffats avseende PAH M. 

 

Alifatiska kolväten (>C5-C16) påvisas i halter över MKM i ytliga och djupare 

jordprover från provpunkt RA08 (1,6–2,6 m) och i djupare jordprover (2–2,6 

m) från RA09 och RA11. Från punkt RA11 har dock endast ett prov 

analyserats. I RA08 är rapporterad halt alifater >C5-C8 8 gånger högre än 

riktvärdet och i RA09 är halten nästan 3 gånger högre än riktvärdet. I RA11 

visar resultaten en förekomst av alifater >C5-C8 (100 mg/kg TS), men under 

riktvärde för MKM. Osäkerheten i analysen har rapporterats till 350, 190 

respektive 45 mg/kg TS i dessa prover. 

 

Alifater>C10-C12 har påträffats i halter ca 1,5 gånger högre än riktvärdet i 

provpunkt RA11. Analysresultaten visar halter strax över laboratoriets 

rapporteringsgräns i ytliga jordprover (1,5–2 m) och högre halter i djupare jord 

(2,5–3 m) i RA09. Resultaten indikerar också att jord från RA08 (2,2–2,6 m) har 

en tydlig förekomst av denna fraktion (310 och 470 mg/kg TS). 

 

Rapporterade halter visar också att alifater >C12-C16 har påträffats i halt över 

riktvärdet i prover från ytligare jord i punkt RA08 (1,6–2 m), samt en tydlig 

förekomst i djupare jord i både RA08 och RA09. alifater >C8-C16.  

 

Följaktligen visar parametern alifater >C5-C16 en tydlig förekomst eller 

rapporterade halter över riktvärdet i flera av ovan nämnda punkter. I RA08 (2,2–

2,6 m) är halten som mest ca 4 gånger större än riktvärdet. I RA11 är halten ca 

2,5 gånger högre. 

 

Alifater >C16-C35 har påträffats i halter långt under riktvärdet i ytligare jord från 

punkt RA08 (1,6–2 m). I punkt RA11 visar rapporterade halter en tydlig 

förekomst. Alifater har också påträffats i punkt RA06 på 2,3 m djup. Halten är 

mycket låg jämfört med riktvärdet för MKM. I fält uppmättes VOC till 300 ppm på 

denna nivån. 
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Tabell 8: Sammanställning parametrar (mg/kg TS) som analyserats och där halter 
över MKM (orange cell) påträffats. Halter över rapporteringsgränsen markeras 
med fet stil. 

  MKM RA08 RA08 RA09 RA11 

Djup (m)   1,6-2 2,2-2,6 2,5-3 2-2,6 

VOC 
(ppm) 

  460 900 1 100 750 

Alifater           

>C5-C8 150 14 1200 430 100 

>C8-C10 120 14 100 27 490 

>C10-C12 500 310 470 140 740 

>C12-C16 500 650 460 <20 <20 

>C5-C16 500 990 2200 600 1300 

>C16-C35 1000 20 <20 <20 66 

Aromater           

>C8-C10 50 2,9 62 22 69 

>C10-C16 15 2,1 16 5,7 9,1 

>C16-C35 30 <1 <1 <1 <1 

BTEX           

Bensen 0,04 <0,01 <0,01 0,031 <0,01 

Toluen 40 <0,05 31 0,21 <0,05 

Etylbensen 50 <0,05 15 0,8 <0,05 

Xylener 50 <0,05 180 48 0,7 

 
Avseende aromater visar analysresultaten haltnivåer över MKM i djupa jordprover 
från punkt RA08 (>C8-C16) och RA11 (>C8-C10). I punkt RA08, RA09 och RA11 
visar resultaten att det förekommer alifater av dessa fraktioner i haltnivåer över 
laboratoriets rapporteringsgräns. Analysresultaten visar haltnivåer över MKM 
avseende xylener samt en tydlig förekomst av toluen och etylbensen i punkt RA08 
på nivån 2,2–2,6 m under markytan. I RA09 påvisar resultaten en tydlig 
förekomst av bensen, toluen, etylbensen och xylener samt förekomst av PAH L på 
nivån 2,5–3 m under markytan. Xylener förekommer även i halter över den 
ackrediterade rapporteringsgränsen i punkt RA011. 
 

Analysresultaten med avseende på PAH (L, M och H) och MTBE (se bilaga D) visar 

att en eller flera av ämnena påträffats över laboratoriets rapporteringsgräns i fem 

av provpunkterna (RA05, RA08, RA09, RA10 och RA11), emellertid underskrider 

samtliga halter riktvärdet för MKM. RA05 - påträffat medeltunga och tunga PAH i 

ytlig jord, men under gränsen för riktvärden. 

7.2 Grundvatten 
Analysresultaten avseende alifatiska- och aromatiska kolväten, BTEX, PAH och 

MTBE redovisas i Tabell 9 och Fel! Hittar inte referenskälla.. Resultaten 

redovisas tillsammans med SPBI:s förslag till riktvärden för bensinstationer (SPBI, 

2014), som i det här fallet tillämpas med hänsyn till miljörisk i ytvatten och 

våtmarker. 
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Fullständiga resultat redovisas i Bilaga F och fullständiga analysrapporter i Bilaga 

G. 

Tabell 9: Analysresultat grundvatten (µg/l) i jämförelse med SPBI riktvärden för 
bensinstationer (2014), där halter påträffats över riktvärdet. Fet stil markerar 
halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Resultatet är markerade med färgen 
för det högsta riktvärde som resultatet överskrider (orange = ytvatten, grön = 
våtmarker) 

 
 
Analysresultaten avseende alifatiska kolväten visar att halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns påträffats i två av de fem undersökta grundvattenrören. 

Uppmätta halter överskrider riktvärdet med hänsyn till miljörisk för ytvatten i 

dessa två (provpunkt RA08 och RA09). Halter har uppmätts till upp till 13 gånger 

riktvärdet. Avseende miljörisk för våtmarker är halterna mellan 2–3 gånger högre 

än de föreslagna riktvärdena i punkt RA09. Tyngre alifater har påträffats i halter 

över laboratoriets rapporteringsgräns i fyra av rören (RA08, RA09, RA12 och 

GV4). I rör RA08 och RA09 påvisar resultaten en tydlig förekomst medan 

haltnivåerna i RA12 och GV4 är betydligt lägre. 

 

Aromatfraktionerna >C8-C16 har påvisats i halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns i tre av rören (RA08, RA09 och RA10). I dessa tre rör 

överstiger halterna, för en eller flera av dessa aromater, riktvärdena gällande risk 

SPBI 

ytvatten

SPBI 

våtmarker
RA08 RA09

Alifater

>C5-C8 300 1500 1380 4000

>C8-C10 150 1000 110 1890

>C10-C12 300 1000 381 1010

>C12-C16 3000 1000 359 812

>C16-C35 3000 1000 78 142

Aromater

>C8-C10 500 150 1700 3390

>C10-C16 120 15 54,3 158

>C16-C35 5 15 <1.0 <1.0

Bensen 500 1000 14 <20.0

Toluen 500 2000 119 1150

Etylbensen 500 700 24,4 843

Xylen 500 1000 1400 5900

PAH, MTBE

PAH-L 120 40 34 160

PAH-M 5 15 0,21 0,64

PAH-H 0,5 3 0,016 <0.056

MTBE 5000 15000 <0.20 <0.20
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för både ytvatten och våtmarker. Aromater >C16-C35 har ej påträffats över 

laboratoriets rapporteringsgräns i något av de analyserade proverna. 

 

Resultaten påvisar halter av bensen över laboratoriets rapporteringsgräns i RA08 

och RA10.  

 

Halter av toluen, etylbensen och xylen har påträffats över rapporteringsgränsen i 

RA08, RA09 och RA10. I RA09 överstiger alla tre ämnen riktvärden för miljörisker 

avseende ytvatten, men bara etylbensen och xylener överskrider riktvärdet för 

våtmarker. I punkt RA08 överstiger halten av xylener de båda riktvärdena. I 

övriga punkter understiger haltnivåerna laboratoriets rapporteringsgräns. 

 

Analysresultaten påvisar förekomst av PAH i samtliga provpunkter. I RA09 

överstiger haltnivåerna av lätta PAH (PAH-L) riktvärdet både för miljörisker 

avseende ytvatten och våtmarker. MTBE har ej påträffats i halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns i något av de analyserade proverna.  

 

Analysresultaten avseende metaller redovisas i Tabell 10. Resultaten redovisas 

tillsammans med SGU (Sveriges geologiska undersökning) bedömningsgrunder för 

grundvatten (SGU, 2013). 

 

Tabell 10: Analysresultat grundvatten (µg/l) i jämförelse med SGU 
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). Resultat markerade med fet stil 
i färgerna grön, gul och röd överskrider riktvärde måttlig, hög och mycket hög 
respektive. Fet stil markerar halter som överstiger laboratoriets 
rapporteringsgräns. 

 

 

Avseende metallinnehåll visar analysresultaten att det förekommer hög halt av 

arsenik i grundvattnet från rör RA08 (14,9 µg/l). Haltnivån är 1,5 gånger högre än 

riktvärdet för klass 5 (motsvarande dricksvattenkriteriet). I RA09 är halten arsenik 

måttlig enligt tillämpade bedömningsgrunder. Även nickel förekommer i haltnivåer 

strax över bedömningsgrunderna för måttlig halt i grundvatten från RA08 och 

RA09. I övrigt har halter över den ackrediterade rapporteringsgränsen påvisats 

avseende barium, kobolt, molybden, zink och vanadin. Dock överstiger inte 

halterna de tillämpade bedömningsgrunderna.  

Halter av kadmium, bly och kvicksilver har påträffats över rapporteringsgränsen i 

de analyserade proverna. 

 

ID As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn V Hg

RA08 14,9 53,7 <0.05 1,49 <0.5 <1 1,23 2,49 <0.2 4,03 1,02 <0.02

RA09 3,48 87 <0.05 1,09 2,26 <1 2,77 2,08 <0.2 5,58 4,96 <0.02

RA12 0,66 16,5 <0.05 0,124 <0.5 2,53 23,1 <0.5 <0.2 2,21 2,39 <0.02

Måttlig 2 - 1 - 5 200 - 2 1 10 - 0

Hög 5 - 1 - 10 1000 - 10 2 100 - 0

Mkt hög 10 - 5 - 50 2000 - 20 10 1000 - 1
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8. Sammanfattande bedömning 

Ramboll har genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid aktuell 

depå med provtagning av jord och vatten i 12 respektive 5 punkter. Den 

genomförda undersökningen är delvis riktad. Provpunkterna är spridda över 

fastigheten men även placerade utifrån var det kan misstänkas att förorening kan 

påträffas, så som i anslutning till påfyllnings-/tömningsyta vid järnvägen samt 

ledningar i innanför invallningen. 

 

Halter av petroleumkolväten har påträffats i halter över tillämpbara riktvärden 

framförallt i punkt RA08 och RA09 (grundvatten- och jordprov) belägna innanför 

invallningen, men även vid punkt RA11 precis norr om invallningen till cisternerna 

(cisternområdet). 

 

Föroreningen bedöms i huvudsak påträffas i de lösare sandiga avlagringarna/ 

fyllnadsmaterial som påträffas ovan den hårt packade sanden/moränen, men en 

viss transport ned i de hårdare packade jordlagren bedöms även ha skett baserat 

på PID-mätningar och analysresultat från RA08 (se Bilaga B). Föroreningen i 

denna punkt avgränsas vertikalt av ett prov insamlat på 4,2 - 4,7 m umy, ca 1,2 – 

1,7 m ned i den hårt packade sanden. Innanför invallningen uppmättes förhöjda 

PID-värden i marken redan på 0,6–1,5 meters djup i borrpunkt RA08 och RA09 

som båda är placerade mellan vardera cisternpar. Det är även i dessa två punkter 

som högsta halter uppmätts på mellan 2 – 3,5 m umy. Detta kan tyda på att 

borrning utförts, inte exakt där ett ytligt spill skett, men i dess närhet. 

 

I den nordöstra delen av fastigheten uppmättes generellt låga PID-värden och 

halter under tillämpbara jämförvärden. I en punkt, RA06, uppmättes dock något 

förhöjda PID-värden (300 ppm) strax ovan moränen (2,3 m umy). Denna punkt 

gränsar mot cisternområdet där förhöjda halter påträffats. PID-mätningar på 

jämförbara nivåer inom cisternområdet är dock dubbelt så höga. Då föroreningen 

vid cisternområdet i huvudsak påträffas i de lösa avlagringarna ovan moränen, 

bedöms RA06 framförallt utgöra en ytterkant av den föroreningen baserat på 

insamlat underlag. 

 

Föroreningen avgränsas även i sydost av punkt RA10 där borrningen skedde ned 

till 4 m (morän från 2 m umy) där PID-värden uppmättes kring 0 ppm genom hela 

profilen och halter i jord ej överskred laboratoriets rapporteringsgräns vid 

grundvattenytan. Detekterbara halter påträffades dock i grundvattnet, om än 

under tillämpbara riktvärden. 

 

Även om halter under tillämpbara jämförvärden uppmätts i rör GV4, existerande 

rör söder om cisternerna, så kan det inte med säkerhet påstås att föroreningen i 

grundvatten är avgränsad mot söder då röret endast är 2,2 m djupt och endast 

tangerade grundvattenytan vid provtagningen. Filtersektionen kan därmed till 

större del vara installerad över den huvudsakligen förorenade nivån. 
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Det finns två huvudsakliga teorier om föroreningens ursprung (var för sig eller i 

kombination);  

- Ytligt spill som antingen avlägsnats historiskt i samband med tidigare 

markarbeten, eller inte påträffades av andra anledningar. Spridning kan 

ha skett mot grundvattnets flödesriktning i begränsad utsträckning om 

kraftiga variationer i ytvattenståndet tillfället har medfört en nordlig 

flödesriktning. 

- Läckage från markförlagda rör för dränering och /eller rör tillhörande 

hamnens oljeavskiljare. 

 

Ramboll har rekomederat Circle K att filma rören på fastigheten som går till 

hamnens oljeavskiljare för att kontrollera om det finns stöd för teorin om läckage 

från markförlagda rör. 

 

Det är inte med underlaget från denna undersökning möjligt att säga exakt hur 

långt föroreningen i grundvattnet och marken sträcker sig. Men med hjälp av 

vattnets strömningsriktning och provpunkternas placering är det dock möjligt att 

göra en väldigt grov uppskattning, se Figur 3. Det är möjligt att föroreningen i 

grundvattnet utanför och innanför invallningen har samma ursprung. Den kan 

också ha ursprung i två olika föroreningskällor. Jorden på fastigheten består av 

sand och sandig morän, vilket innebär att den har god genomsläpplighet och 

spridningsförutsättningarna för föroreningen är därmed även de goda. 

Grundvattnets strömningsriktning är sydlig och förorening borde ha påträffats 

även i det befintliga grundvattenröret strax söder om invallningen. Halter 

uppmätes över laboratoriets rapporteringsgräns men långt under riktvärdet. En 

möjlig anledning till detta kan vara att grundvattenröret endast var installerat så 

att det precis tangerade grundvattenytan. 

 

. 
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Figur 3: Grov uppskattning av förorening utbredning 

  



 
  

 

 

19 av 19 

 

Rapport Miljöteknisk markundersökning 

 

Circle K Depå 3292 Luleå 

Unr 1320019786-173 

 

 

9. Referenser 

Naturvårdsverket. (2016). Rapport 5976 Riktvärden för förorenad mark, 2009, 

uppdaterad 2016-07-01. Stockholm: Naturvårdsverket. 
Ramböll. (2019). Provtagningsplan Circle K depå Luleå. Umeå. 

SGF. (2013). Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, Rapport 

2:2013, ISSN 1103-7237. Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen. 

SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. Statens geologiska 

undersökningar. 

SGU. (den 15 4 2019). SGUs kartvisare. Hämtat från Statens geologiska 

undersökningar: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html 

SPBI. (2014). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar, 2010, uppdaterad 2014-11-18, . Svenska petreleum 

institutet. 

VISS. (den 15 04 2019). VISS. Hämtat från Vatteninformationssystem Sverige: 

https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb9

00d12399  

 


