
Utförda undersökningar
Projektet i Getinge framskrider och vi har fått  
resultaten från de undersökningar som är gjorda. Rut-
nätsundersökningen av markområdet, som  genom- 
fördes september till november 2016, omfattade 
31 fältdagar med provtagning med borrbandvagn. 
Jordprover togs från hela utredningsområdet ner till 
två meters djup. Prover har sedan under oktober till 
mars analyserats och utvärderats. 

I januari togs prov på bottensediment för att under-
söka om det finns föroreningar i åns botten. Analyser 
av prover och utvärdering pågick under februari till 
mars. I mars genomfördes en mindre testsanering 
för att undersöka markens schaktbarhet och genom-
släpplighet samt behov av rening av markvatten. 

Resultat
Sammanställning och utvärdering av resultat från 
undersökningarna har genomförts stegvis och är i 
princip klar. 

Resultaten visar att inom Ferrosantomten har vi 
föroreningar främst i översta metern. I den sydväs-
tra delen (fd fabriksområdet) är det som förväntat 
kvicksilver. I den nordöstra delen av fastigheten 
finns betydande halter av DDT, mer än vi väntat oss. 

I mark längs stranden är det punktvis förhöjda halter  
föroreningar närmast ån, men strandområdet bedöms 
i stort vara rent. Omfattningen på schaktsaneringen be-
döms bli mindre än vad vi tidigare räknade med, från ca  
13 000 kubikmeter massor till ca 7 000 kubikmeter. 

I bottensedimenten har höga halter föroreningar på-
visats, men inom begränsade områden. Innan omfatt-
ningen på saneringen slutligen kan fastställas behövs 
ytterligare utredning av hur föroreningar i strand och  
bottensediment behöver hanteras.

Nya åtgärdsmål
För saneringen av mark- och strandområdena har 
projektets huvudkonsult Golder Associates AB 
 tagit fram förslag på nya mätbara åtgärdsmål. Dels 
på grund av att vi hittade mer DDT än väntat, dels 
då de nationella generella riktvärdena har uppdate-
rats. 

De mätbara åtgärdsmålen är de riktvärden som avgör 
saneringens omfattning. Riktvärdena för den övre   
halvmetern av strandnära mark är lägre än för övrig 
mark. Strandzonen är ekologiskt viktig och det lägre 
riktvärdet ger ett högre skydd.
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Karta över det undersökta området som illustrerar uppskat-
tad omfattning på saneringen. Den gula området kommer att 
behöva schaktas enligt nuvarande bedömning. Saneringsbehovet 
av strandlinjen (lilaprickat område) utreds, tillsammans med 
bottensedimenten. 



Ny tidplan och budget
På grund av förseningar i projektet under 2016 har 
den övergripande tidplanen ändrats. Nu planerar 
vi för att saneringen ska genomföras 2019 istället 
för 2018. Ändringen av tidplanen medförde att vi  
behövde ansöka om omfördelning av hur projektets 
pengar betalas ut, vilket beviljades av Naturvårds-
verket tidigare i våras.

Under våren och sommaren pågår arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. 
Vår målsättning är att lämna in ansökan kring 
månadsskiftet september-oktober, och att vi ska få 
ett beslut om tillstånd för saneringen under 2018. 

Till hösten 2017 startar den tekniska projekteringen. 
Entreprenadupphandlingen ska sedan genomföras 
under 2018. Därefter utförs sanering och uppföljande 
miljökontroll under 2019. 

Mer information 
Getingeprojektet omfattar sanering av förorening-
ar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel 
inom fastigheten Getinge 11:5. Jordmassor förorena-
de med kvicksilver och DDT kommer att schaktas 
bort från området, samt stranden vid Kävlingeån.

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns 
rapporter från undersökningar och  
utredningar för den som vill läsa mer:

• Golder, PM om uppdaterade åtgärdsmål
• Golder, PM Provsanering och ledningsinventering
• Aecom, Fältrapport Rutnätsprovtagningen
• Aecom, Fältrapport Sedimentprovtagningen
• Naturvårdsverkets beslut om omfördelning av 
statsbidraget

Det går naturligtvis också alltid bra att kon-
takta projektledare Nicklas Holm,  
0413 62058 eller nicklas.holm@eslov.se

2017 2018 2019
Kostnader 4 Mkr 2 Mkr 32 Mkr

Moment - kvartal kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4
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Översiktlig tidplan och fördelning av kostnader


