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1 ALLMÄNT  

1.1 OBJEKT 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en 
kombinerad geoteknisk, markmiljöteknisk och hydrogeologisk undersökning 
inför upprättande av ny detaljplan. För ungefärligt läge av 
undersökningsområdet se Figur 1.  

 
Figur 1: Satellitkarta där ungefärligt läge för undersökt område är markerat med röd polygon. 
Källa: Eniro.se. 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för 
de geotekniska, miljötekniska och hydrogeologiska förutsättningarna på 
aktuellt område. 

Utredningen ska ligga till grund för framtagning av detaljplan. 

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering och ska 
inte biläggas ett eventuellt förfrågningsunderlag.  

1.3 UNDERLAG FÖR PM 
Vid upprättande av denna PM har följande underlag använts:  

· Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och 
markmiljö, Detaljplan för Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

· Historiska flygfoton från Lantmäteriet från beställaren 
· Utdrag ur SGUs (Sveriges geologiska undersökning) kartgenerator  

för aktuellt område:   
o    Geologiska jordartskartan    
o    Geologiska berggrundskartan    
o    Jorddjupskartan 



 
 

 

 
 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 samt SS-EN 1997-2 med 
tillhörande nationella bilagor. Materialklass och tjälfarlighetsklass enligt AMA 
Anläggning 17. 

2 PLANERAD BYGGNATION 

Enligt mottagna uppgifter avser detaljplanen nya byggrätter för bostäder i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och skola. Planerad 
bostadsbyggnation är tänkt att uppföras i olika former så som friliggande 
enbostadshus, sammanbyggda (par/rad/kedjehus) och som flerbostadshus, 
alla i 1-2 plan och flerfamiljshus med något fler våningsplan (3-4). Inga 
bostäder planeras med källare. 

Detaljplanen ska även innefatta VA, lokalgator och grönområde. 

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 

3.1.1 Tidigare undersökningar 
Inga tidigare geotekniska undersökningar för rubricerat objekt har 
tillhandahållits eller hittats vid arkivsök. 

3.1.2 Nu utförd undersökning 
Fältundersökning utförd i februari 2019.  

För redovisning av geoteknisk undersökning hänvisas till Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och markmiljö, Detaljplan för 
Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

3.2 MARKMILJÖ 
Fältundersökning utförd i februari 2019.  

För redovisning av den översiktliga miljötekniska undersökningen hänvisas 
till Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik och markmiljö, 
Detaljplan för Hammar 8:12 m fl, daterad 2019-04-12. 

Den västra delen av undersökningsområdet är endast undersökt för 
markmiljö, se MUR. 

3.3 MARKRADON 
Ingen markradonundersökning har utförts i detta uppdrag. 
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4 BEFINTLIGA MARKTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

4.1 OMRÅDESHISTORIK 
Inom fastighet 8:113 som idag är en skolgårdsyta har det tidigare bedrivits 
växthusverksamhet som numera har upphört. Av flygbilder över området kan 
man utläsa att dessa har rivits någon gång mellan 1999-2004.  

Fastigheten Hammar 8:186 är 33 823 m2, Hammar 8:12 är 17 336 m2, 
Hammar 8:127 är 4 400 m2 och Hammar 8:113 är 33 6776 m2 där endast ca 
11 000 m2 omfattas av undersökningen. Fastigheterna Hammar 8:186 och 
8:127 är i dag åkermark och fastigheten 8:12 är en gräsyta. Inom fastigheten 
Hammar 8:113 bedrivs idag skolverksamhet och den östra delen som 
omfattas av undersökningen är idag skolgård. 

Enligt information från Miljö- och hälsoavdelningen i Kristianstad kommun 
samt information från historiska flygfoton från 1940, 1956-57 och 1969 har 
följande information erhållits om historiken på fastigheterna. Se Figur 2 - 
Figur 4 för flygfoton. 

Fastigheten Hammar 8:186 här enligt flygfoton varit åkermark. Denna 
fastighet ingår i Hammar 8:127 på de gamla flygfotona. 

Fastigheterna Hammar 8:127 här enligt flygfoton varit åkermark. I flygfoton 
från 1940 syns en byggnad men denna finns inte kvar med på flygfoton från 
1956–1957. 

På fastigheten Hammer 8:12 ligger det ett antal byggnader angränsande till 
fastigheten Hammar 8:113 i väster. Det ser även ut som att ett mindre 
växthus kan ha funnits angränsande till fastigheten 8:113. De övriga delarna 
kan ha varit åkermark öster om byggnaden. Idag består hela området av en 
gräsyta med en liten träddunge där husen har varit. 

På fastigheten Hammar 8:113 syns växthus i det sydöstra hörnet på flygfoton 
från 1956–1957. På flygfoton från 1969 syns ytterligare växthus norr om de 
befintliga. Enligt kommunen har det inte utförts någon miljöundersökning i 
samband med att nya delen av skolgården anlades. De två fotbollsplanerna 
är i princip anlagda direkt på befintlig markyta. En del ytlig jord schaktades 
upp och lades upp i tre kullar. En del ytlig jord användes även för utfyllnad 
när det gamla huset med källare i fastighetens nordvästra hörn revs. 



 
 

 

 
 

 
Figur 2. Flygbild från 1940. 

 
Figur 3. Flygbild från 1956 – 57.  
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Figur 4. Flygbild från 1969.  

4.2 TOPOGRAFI OCH MARKANVÄNDNING 
Undersökt område ligger i området Hammar i östra Kristianstad. Undersökt 
område ligger inom fastigheterna Hammar 8:12, 8:186, 8:127 och 8:113 som 
till största del består av åkermark. På fastighet 8:113 ligger Hammar skola. 

Markytan inom undersökningsområdet har uppmätta nivåer vid borrhålen 
som varierar mellan +7,9 och +13,0 (RH2000). Markytan lutar generellt från 
ost ner mot väst.   

4.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå sandmorän alternativt siltmorän. 
Ställvis förekommer ett lager av lermorän, sand, silt och lera mellan den 
sandiga mulljorden och sandmoränen/siltmoränen.  

sandig Mulljord/mullhaltig Sand 
Den sandiga mulljorden/mullhaltiga sanden ställvis innehållande lera och silt 
har en mäktighet som varierar mellan 0,2 och 0,9 m, och återfinns på nivåer 
mellan +13,0 och +8,5. De största mulljordsmäktigheterna har påträffats i 
undersökningspunkterna 19W10 och 19W11.  

Den sandiga mulljorden/mullhaltiga sanden bedöms tillhöra materialtyp 6A 
eller 5B och tjälfarlighetsklass 3 eller 4.  

Lermorän 
Lermorän innehållande silt har påträffats i en undersökningspunkt mellan 
lerig mullhaltig sand och siltmoränen. Mäktigheten på lermoränlagret är 1,1 
m och återfinns på nivåer mellan +10,7 och +9,6.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i detta lager.   

Lermoränen bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.  

Lera 
Lerlager innehållande silt och sand har påträffats i två undersökningspunkter 
i de sydvästra delarna av undersökningsområdet. Den uppmätta mäktigheten 
på lerlagren varierar mellan 0,2 och 2,5 m, och återfinns på nivåer mellan 
+11,0 och +5,5. Den största mäktigheten återfinns längst sydväst i 
undersökningsområdet beläget invid gränsen till fastighet 8:113 (Hammar 
skola).  



 
 

 

 
 

Hållfasthetsparametrar har uppmätts i en undersökningspunkt där lerskiktets 
odränerade skjuvhållfasthet generellt bedöms vara låg. 

I lerskiktet har vattenkvoten uppmätts till mellan 23 och 40 % och 
konflytgränsen till mellan 49 och 69 %.  

Leran bedöms variera mellan materialtyp 4B och 5A och tjälfarlighetsklass 3 
och 4.  

Sand 
Sandlager ställvis innehållande silt har påträffats i två undersökningspunkter 
centralt/nordöst i området. Den uppmätta mäktigheten på sandlagren 
varierar mellan 0,3 och 1,8 m och återfinns på nivåer mellan +12,2 och 
+10,5.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i dessa sandskikt.   

Sanden bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. 

Silt 
Silt innehållande sand har påträffats i en undersökningspunkt (19W15). Den 
uppmätta mäktigheten på sandlagret är 1,4 m och återfinns på nivåer mellan 
+10,6 och +9,2.  

Inga hållfasthetsparametrar har uppmätts i dessa siltskikt.   

Silten bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

Sandmorän/Siltmorän  
Underst i undersökt jordprofil återfinns sandmorän alternativt siltmorän. 
Moränen har på flera platser inslag av silt och lera. Moränens överyta 
återfinns på mellan 0,3 och 3,4 m under markytan vilket motsvarar nivåer på 
mellan +12,8 och +8,5.  
 
Sandmoränens/Siltmoränens lagringstäthet varierar mellan mycket lös och 
mycket fast. Generellt är lagringstätheten lägre för de lager som återfinns 
högre upp i jordprofilen.  

Sandmoränen bedöms tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3. 

Siltmoränen bedöms tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

4.4 FAST BOTTEN 
Det uppskattade jorddjupet ligger enligt SGUs jorddjupskarta på mellan 10-
30 m. SGUs berggrundskarta visar på karbonatrik sedimentär berggrund.  

Utförda sonderingar har avslutats som djupast 11,3 m under markytan utan 
stopp mot förmodat berg. Fast botten i form av berg har inte påträffats vid 
fältundersökningen.  

4.5 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
I utförda skruvprovtagningar registrerades inget fritt vatten då borrhålen var 
torra vid undersökningstillfället.  

Vid fältundersökningen installerades även 4 stycken grundvattenrör för 
grundvattenobservationer spridda över området. Mätningar av 
grundvattennivåer har utförts under fältundersökningen samt ytterligare två 
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gånger där grundvattennivån vid den senaste mätningen, registrerades på 
mellan 2,6 och 3,9 m under markytan, vilket motsvarar i nivåer på mellan 
+9,2 och +4,1.   

Det ska noteras att grundvattenytan och även den fria vattenytan varierar 
under året och kan således påträffas på högre (såväl som lägre) nivåer vid 
andra tidpunkter på året än vad som registrerats under fältundersökningen. 
Grundvattenytan ligger generellt som lägst i september och oktober i södra 
Sverige och de högsta nivåerna brukar uppmätas i april och maj.   

4.6 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
Bedömningen av områdets topografi och jordprofil ger att det inte finns en 
risk för totalstabilitetsproblem. Ingen stabilitetsberäkning har utförts.  

4.7 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Med hänsyn till områdets geologiska och geotekniska förutsättningar 
bedöms sättningsrisken som liten för de planerade konstruktioner 
undantaget jord med organiskt innehåll som är mycket sättningskänslig och 
olämpliga att grundlägga sättningskänsliga konstruktioner på.  

Leran innehållande silt som påträffats i två undersökningspunkter bedöms 
som ej sättningskänslig för laster som underskrider 80% av 
förkonsolideringstrycket. Enligt programvaran CONRAD är jorden vid 
undersökningspunkt 19W09 överkonsoliderad med mer än ca 200 kPa. 

4.8 MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Provtagning är utförd på jord samt grundvatten. 

Jämförvärden 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, 
odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska 
kunna används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, 
vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av 
markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller 
vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 
sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom 
området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget 
ytvatten skyddas.  

Området ligger inom ett område där det planers exploateras med villor varför 
riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara gällande.  

En sammanställning över uppmätta halter i jord jämfört med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) finns i bilaga 1.  



 
 

 

 
 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutets riktvärden för bensinstationer (SPBI, 2011) och 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). Analysresultaten 
jämförs även med Holländska riktvärden (VROM, 2009). De Holländska 
riktvärden som använts är de s.k. ”Target values”, d.v.s ”målsättningsvärde”, 
vilket för grundvatten är tänkt som ett riktmärke på längre sikt för när 
föroreningar inte utgör en risk för miljön, och ”Intervention values”, d.v.s. 
halter då grundvattnets kvalitet är klart försämrat och då 
efterbehandlingsåtgärder bör övervägas.  

En sammanställning över uppmätta halter i grundvatten i bilaga 2.  

Resultat av laboratorieanalyser jord 

Totalt har 16 jordprover analyserats på laboratorium med avseende på 
metaller, fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH samt tre 
jordprover med avseende på bekämpningsmedel.  

Provpunkterna 19W01 till 19W07 ligger inom skolområdet och provpunkterna 
19W08 till 19W18 ligger inom det resterande undersökningsområdet 

Resultaten av laboratorieanalyserna visar på följande: 

· I provpunkt 19W02 djup 0-0,7 m u my påvisas halter av 
bekämpningsmedel summa aldrin-Dieldrin över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM. 

· I provpunkterna 19W04 djup 0,5-1,0 m u my och 19W05 djup 0-0,4 
m u my detekteras bekämpningsmedel men under 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

· I provpunkt 19W04 djup 1,0-1,5 m u my påvisas halter av kvicksilver 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

· I provpunkt 19W06 djup 0-0,6 m u my påvisas halter av PAH-M och 
PAH-H över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 

Resultat av laboratorieanalyser grundvatten 

Totalt har 3 grundvattenprover (19W01, 19W05 och 19W18) analyserats på 
laboratorium med avseende på metaller, fraktionerade alifater och aromater, 
BTEX och PAH. I provpunkt 19W05 analyserades grundvattnet även för 
bekämpningsmedel.  

I de analyserade grundvattenprover påträffades inga föroreningar över 
tillämpade rikt- och jämförvärden med avseende på metaller, olja, BTEX och 
PAH. Halterna av fraktionerade alifater, aromater, BTEX samt PAH ligger 
alla under analysmetodernas detektionsgränser i samtliga prover. För 
metallerna är det generellt mycket låga halter. Nickelhalterna är dock måttlig 
till hög halt men ligger under dricksvattennormen. Kvicksilverhalterna ligger 
under detektionsgränsen vilket motsvarar klass 4 enligt 
bedömningsgrunderna. Detektionsgränsen av kvicksilver är dock under 
dricksvattennormen som ligger på 1 µg/l för tjänligt vatten med anmärkning. 

I provpunkt 19W05 analyserades grundvattnet på bekämpningsmedel men 
alla analyserade ämnen ligger under detektionsgränsen.  
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5 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

5.1 ALLMÄNT 
De geotekniska förutsättningarna för kommande bebyggelse är relativt goda 
inom det undersökta området för planerad bebyggelse.  

Skruvprovtagningarna visar på en jordprofil som i undersökningspunkterna 
generellt består av sandig mulljord ovanpå sandmorän alternativt siltmorän. 
Ställvis förekommer lager av lermorän, sand, silt och lera mellan den sandiga 
mulljorden och sandmoränen/siltmoränen.  

Enligt uppgifter är planerad bostadsbyggnation tänkt att uppföras i olika 
former så som friliggande enbostadshus, sammanbyggda (par/rad/kedjehus) 
och som flerbostadshus, både lägre i 1–2 plan och flerfamiljshus med något 
fler våningsplan (3–4). Med undantag för området med lera (sydvästra delen 
av det geotekniskt avgränsade området), bedöms marken ur geoteknisk 
synvinkel vara lämplig att bebygga med blandad bebyggelse upp till 4 
våningar. För området med påträffad lera bedöms marken vara lämplig att 
bebygga med 1–2 våningshus.  

5.2 GRUNDLÄGGNING 
Grundläggning av planerade byggnader kan utföras med olika metoder; 
plattgrundläggning, pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning. 

Plattgrundläggning 
Baserat på denna översiktliga undersökning bedöms byggnaderna kunna 
grundläggas på konventionellt sätt med platta på mark utan 
grundförstärkning. Innan plattgrundläggning måste all organisk jord (mulljord 
och jord med organiskt innehåll) under planerade byggnader och 
anläggningar schaktas ur och återfyllas med packad fyllning enligt AMA 
Anläggning 17 innan grundläggning. Utskiftningsdjupet i utförda 
undersökningspunkter är ca 0,2 – 0,9 m. Det ska beaktas att 
utskiftningsdjupet lokalt kan variera. 

Grundläggning kan ske konventionellt med platta på mark med (om 
nödvändigt) packad uppfyllnad ovanpå naturligt lagrad jord. Grundläggning 
skall utföras frostfritt. Grundläggningsarbeten skall utföras i torrhet och i icke 
tjälad jord. 

Grundläggningens dimensioner skall kontrolleras av ansvarig konstruktör i 
samband med detaljprojektering. 

Pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning 

Vid området där lera påträffats (sydvästra delen av det geotekniskt 
avgränsade området) kan det bli aktuellt med grundläggning med pålar eller 
kompensationsgrundläggning med lättfyllning för byggnader med fler än två 
våningar om den planerade byggnationen inte klarar av förväntade 
sättningar.  

Kompletterande sättningsberäkningar ska utföras av geotekniker när 
byggnadernas placering och laster är kända. 



 
 

 

 
 

Typen av pålar och bedömt pålstopp bestäms i samband med 
kompletterande undersökningar vid detaljprojekteringen.  

5.3 SÄTTNINGAR 
Byggnation av hus ska ej ske ovan den organiska jorden. Den organiska 
jorden skall då schaktas ur och ersättas med ett lämpligt friktionsmaterial 
enligt AMA Anläggning 17. 

5.4 RADON 
Ingen markradonmätning har utförts inom ramarna för projektet.  
Radonundersökning bör utföras vid fortsatt arbete. 

5.5 MARKMILJÖ 
Området ligger inom ett område där det planeras exploateras med villor 
varför riktvärdena för känslig markanvändning bedöms vara gällande.  

Utförd provtagning visar att det förekommer fyllnadsmassor inom en 
provpunkt inom det aktuella området med en mäktighet på ca 1,5 m u my. 
Totalt analyserades 16 jordprover inom området med avseende på metaller, 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PAH. Analysresultat visar på 
förekomst av förhöjda föroreningshalter med avseende på kvicksilver, PAH-
M och PAH-H från provpunkterna 19W04 och 19W06 över riktvärdet för KM. 
Bekämpningsmedel analyserades i tre jordprover. I provpunkt 19W02 
påträffades bekämpningsmedel över riktvärdet för KM och detekterades 
även i provpunkarna 19W04 och 19W05 dock under riktvärdet för KM. Alla 
punkter där förorening har påträffades ligger inom skolområdet. 

Grundvattenproverna från området visar inte på förhöjda halter av metaller, 
olja, BTEX, PAH eller bekämpningsmedel. 

5.6 FYLLNING OCH PACKNING 
Efter eventuell urgrävning av den organiska jorden eller annat ej lämpligt 
material under kommande gator och byggnad skall återfyllnad utföras med 
materialtyp 2 eller 3 som packas i enlighet med AMA Anläggning 17. 

5.7 SCHAKTNING 
Grundläggningsnivån är i dagsläget okänd. Alla schaktarbeten ska bedrivas 
med hänsyn till aktuell jordart och rådande grundvattenyta samt rådande 
väderförhållanden. Schakt ska bedrivas så att exempelvis uppluckring, 
bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning, flytproblem etc. av färdig 
schaktbotten ej sker. Allmänna råd återfinns i ”Schakta säkert”, senaste 
utgåvan.    

Grundvattenytan skall avsänkas enligt nedan under schaktbotten och 
schaktslänter skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid djupare schakter 
och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall särskilda anvisningar 
tas fram.   

Jordens innehåll av silt medför att nederbörd och höga grundvattennivåer 
kan medföra problem i samband med schaktarbeten. Siltig jord är 
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flytbenägen vid högt vatteninnehåll och förlorar därmed sin bärighet. Även 
vid uttorkning kan rasrisk förekomma för silt och sandjordar som ställs i alltför 
branta schaktlutningar. För att undvika vattenansamlingar skall schaktbotten 
utföras med svagt fall.   

5.8 GRUNDVATTENSÄNKNING 
Grundvattenytan ska avsänkas under anläggningsarbetena till en nivå som 
motsvarar 0,5 m under planerad schaktbotten för att undvika grundbrott. 
Observation i installerade grundvattenrör skall utföras innan schaktarbeten 
påbörjas för att tillse att grundvattennivån är avsänkt till en nivå som 
motsvarar ca 0,5 m under planerad schaktbotten. Viktigt att en eventuell 
grundvattensänkning utförs så att risk för skadlig omgivningspåverkan inte 
kan ske. Om grundvattensänkning behöver utföras bör en riskanalys 
upprättas. 

5.9 GATOR OCH LEDNINGAR 
Höjdsättning av området är ej fastställd i dagsläget, men WSP 
rekommenderar att man i möjligaste mån följer befintliga nivåer alternativt 
höjer markytan något för att få en god möjlighet till avledning av vatten etc. 

Organisk jord (mulljord och jord med organisk halt) ska utskiftas inom 
området innan gator, ledningar och parkeringar anläggs. Alternativt ska 
sättningar för vägar och ledningar accepteras av beställaren. Sättningarnas 
storlek ska uppskattas av geotekniker. 

WSP bedömer att grundläggning generellt kan ske utan särskilda 
förstärkningsåtgärder, men att överbyggnader och hårdgjorda ytor och 
ledningar skall anpassas till att jorden inom området tillhör materialtyp 5A 
och tjälfarlighetsklass 4 (men även materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 
beroende på lokalitet) enligt AMA Anläggning 13. 

Ledningsschakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 
Ledningar skall grundläggas på frostfritt djup. Grundläggningar av ledningar 
bör utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. 

5.10 OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 
Inom området består jordens översta meter av varierande jordarter vilket 
påverkar genomsläppligheten.  

Grundvattenytan inom området bedöms ligga på mellan ca 2,0 till 4,0 m 
under markytan. Vid detaljprojektering och känd placering bör noggrannare 
undersökningar utföras. 

5.11 VIDARE ARBETEN 
Geoteknik 

Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga 
jordprofil och variation i relativa hållfastheter inom området inför framtagande 
av detaljplan. Vid detaljprojektering av byggnader skall 



 
 

 

 
 

undersökningspunkterna förtätas enligt SS-EN 1997-2 och då skall också 
materialparametrarna tas fram. 

Fältbenämning och labbenämning skiljer sig mellan en del prover. Skillnaden 
gäller främst den påträffade moränen och beror troligen på att jordproverna 
ligger nära varandra i beskrivning. Skillnaden bedöms dock inte påverka 
arbetet med framtagning av detaljplan. 

Inför detaljprojektering rekommenderas att siktanalyser utförs på 
moränen. Resultaten sammanställs i siktkurvor som beskriver 
kornstorleksfördelningen hos jordprovet för att med säkerhet kunna fastställa 
dess benämning och vidare arbete med framtagandet av 
materialparametrar.  

Utredning av grundläggning av gator och ledningar bör utföras i samband 
med att höjdsättning av området planeras. 

Hydrogeologi 

På grund av en relativt kort mätserie, variation i de uppmätta 
grundvattennivåerna samt att mätning är utförd under vinterhalvåret bör ett 
konservativt antagande om grundvattenytans nivå göras. 
Grundvattenmätningar bör utföras regelbundet i området för att skapa en 
mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer och årstidsvariationer inom området. 

Markmiljö 

Förslagsvis utföras en kompletterande miljöprovtagning inför exploatering för 
att avgränsa de påträffade föroreningar och att kunna hantera eventuella 
schaktmassor på ett korrekt sätt. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas 
att det finns föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts 
eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte har analyserats. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske 
måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten i god 
tid.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön, därför rekommenderar vi att denna rapport tilldelas 
tillsynsmyndigheten  
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 5.1: Sammanställning  analysresultat jord - BTEX, fraktionerade alifater och aromater, PAH och metaller 

Provets märkning
19W01_

0-0,65
19W02_

0,7-1,2
19W03_

0-0,5
19W04_

0-0,5
19W04_

1,0-1,5
19W04_

1,5-2,0
19W05_

0,4-0,9
19W06_

0-0,6
19W07_0,55-

1,05
19W08_0,35-

0,85
19W09_

0-0,3
19W10_

0-0,65
19W12_

0-0,25
19W13_

0,3-0,8
19W15_

0-0,5
19W18_

0-0,3
Mindre än ringa 

risk* KM** MKM** FA***

Laboratoriets Provnummer 
177-2019-
02270979

177-2019-
02270980

177-2019-
02270981

177-2019-
02270982

177-2019-
02270983

177-2019-
02270984

177-2019-
02270985

177-2019-
02270986

177-2019-
02270987

177-2019-
02270988

177-2019-
02270989

177-2019-
02270990

177-2019-
02270991

177-2019-
02270992

177-2019-
02270993

177-2019-
02270994    

Provtagningsdag 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11    
Djup 0-0,65 0,7-1,2 0-0,5 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0 0,4-0,9 0-0,6 0,55-1,05 0,35-0,85 0-0,3 0-0,65 0-0,25 0,3-0,8 0-0,5 0-0,3    

Ämne Enhet    
Torrsubstans % 89,8 74,7 87,1 82,6 84,1 77,5 75,6 85,1 75 93 81 89,8 86,7 88,6 82,7 86,8    
BTEX
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 - 0,012 0,04 -
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 40 -
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 -
M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 -
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - -
Fraktionerade alifater och aromater    
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 25 150 -
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 25 120 1000
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 10000
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0    
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 37 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 18 < 10 < 10 < 10 < 10 - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 - 10 50 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 - 3 15 -
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - 10 30 1000
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår    
Oljetyp > C10 Motorolja Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec, Utgår Utgår Utgår Utgår    
Polycykliska aromatiska kolväten    
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,51 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 -
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 0,15 < 0,075 0,14 0,18 0,14 < 0,075 < 0,075 10 < 0,075 < 0,075 0,13 < 0,075 0,11 0,18 0,11 0,15 2 3,5 20 -
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 0,18 < 0,11 0,22 0,26 0,15 < 0,11 < 0,11 8,1 < 0,11 < 0,11 0,15 < 0,11 0,13 0,15 0,13 0,14 0,5 1 10 -
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,17 < 0,090 0,21 0,23 0,13 < 0,090 < 0,090 7,4 < 0,090 < 0,090 0,14 < 0,090 0,12 0,13 0,11 0,13 - - - 100
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,21 < 0,14 0,2 0,26 0,2 < 0,14 < 0,14 11 < 0,14 < 0,14 0,19 < 0,14 0,17 0,24 0,17 0,21 - - - 1000
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 0,38 < 0,23 0,41 0,48 0,33 < 0,23 < 0,23 19 < 0,23 < 0,23 0,32 < 0,23 0,29 0,37 0,28 0,33    
Metaller    
Arsenik As mg/kg Ts 4 3,5 3,8 4,4 6,7 2,5 3,7 4,5 4 2,2 3,6 < 2,1 3,5 2,2 3,3 3,9 10 10 25 1000
Barium Ba mg/kg Ts 57 170 95 83 130 130 160 110 130 28 86 39 50 12 65 68 - 200 300 10000
Bly Pb mg/kg Ts 15 17 24 23 36 13 16 35 14 2,1 19 7 13 < 1,1 13 13 20 50 400 2500
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 0,3 0,21 0,35 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 0,26 0,36 0,26 0,25 0,2 0,8 12 1000
Kobolt Co mg/kg Ts 3,1 14 4,9 4,1 5 7,5 14 4,7 12 2,2 5,3 2,5 2,5 0,76 4,2 3,9 - 15 35 2500
Koppar Cu mg/kg Ts 13 18 22 17 24 10 16 24 14 7,9 15 4,4 13 0,91 9,2 11 40 80 200 2500
Krom Cr mg/kg Ts 10 33 17 14 19 28 30 14 24 7,7 16 8,4 12 6,2 15 14 40 80 150 10000
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,064 0,014 0,18 0,13 0,42 0,024 0,015 0,13 < 0,013 < 0,010 0,083 0,067 0,11 < 0,011 0,035 0,026 0,1 0,25 2,5 1000
Nickel Ni mg/kg Ts 5,6 28 9,6 8,6 9,5 18 25 9,5 22 6,2 10 3,8 5,7 3,2 9 7,1 35 40 120 1000
Vanadin V mg/kg Ts 17 50 26 23 27 32 45 24 38 12 26 14 14 7,4 23 21 - 100 200 10000
Zink Zn mg/kg Ts 76 87 130 98 180 75 89 170 78 31 92 43 77 16 59 66 120 250 500 2500

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 5.2: Sammanställning resultat jord, bekämpnigsmedel

Provets märkning 19W02_0-0,7 19W04_0,5-1,0 19W05_0-0,4
Mindre än 
ringa risk* KM** MKM** FA***

Laboratoriets provnummer 177-2019-02271005 177-2019-02271006 177-2019-02271007

Provtagningsdag 2019-02-11 2019-02-11 2019-02-11

Djup 0-0,7 0,5-1,0 0-0,4
Ämne Ämnes-ID Enhet    
Torrsubstans 3120000085849 % 94,2 83,7 83,2    
Klordaner    
Chlordane-alpha 28350000007880mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Chlordane-gamma 28350000007881mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Summa Klordaner 28350000007872mg/kg TS <0,0019 <0,0019 <0,0019    
DDT, isomerer, metaboliter och biprodukter    
DDD, p,p'- 28350000007885mg/kg TS 0,0059 0,0094 0,0065    
DDD-o,p 28350000007884mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
DDE, p,p’- 28350000007878mg/kg TS 0,021 0,02 0,036    
DDE-o,p 28350000007886mg/kg TS <0,00091 <0,00092 0,0018    
DDT, o,p’- 28350000007879mg/kg TS <0,00091 0,0034 0,0051    
DDT,p,p'- 28350000007887mg/kg TS 0,012 0,024 0,018    
Summa DDT, DDD, DDE 28350000007875mg/kg TS 0,039 0,057 0,068 - 0,1 1 -
Aldrin och Dieldrin    
Aldrin 28350000007869mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091
Dieldrin 28350000007870mg/kg TS 0,025 0,011 0,0047    
Summa Aldrin-Dieldrin mg/kg TS 0,025 0,011 0,0052 - 0,02 0,18 -
Ensosulfan och isomerer    
Endosulfan-alpha 28350000007865mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Endosulfan-beta 28350000007866mg/kg TS <0,00091 0,0014 0,0015    
Endosulfan-sulfate 65570000660552mg/kg TS 0,0011 0,002 0,0023    
Endosulfan (total) 65570000660553mg/kg TS <0,0027 0,0034 0,0038    
Endrin 28350000007871mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Hexaklorcyclohexaner    
HCH, alpha- 28350000007873mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH-beta 28350000007874mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH-delta 28350000007876mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
HCH,gamma- (Lindane) 28350000007888mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptaklor  och Heptaklorepoxider    
Heptachlor 28350000007868mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptaklorepoxid  (cis) 28350000007882mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Heptachlorepoxide - trans 28350000007883mg/kg TS <0,00091 <0,00092 <0,00091    
Hexaklorbensen 28350000007867mg/kg TS 0,0022 0,0031 0,0079 - 0,035 0,1 -
Kvintozen och perkloranilin
Pentachloraniline 28350000007889mg/kg TS 0,0057 0,016 0,027    
Quintozene 28350000007877mg/kg TS <0,00091 0,0013 0,0097    
Summa Kvintozen-pentakloranilin mg/kg TS 0,00616 0,0173 0,0367 - 0,12 0,4 -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: *Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) ***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01
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Uppdragsnummer: 10280915 Bilaga 6. Analysresultat grundvatten 

Provnummer177-2019-03190080177-2019-03190081177-2019-03190082
Livsmedels-verket

Provtagningsdag2019-03-18 2019-03-18 2019-03-18

Bakgrundshalter 
opåverkat, ytliga 
jordgrundvattnet 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 
obetydlig 
påverkan

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat

Target value Intervention 
value

Dricksvatten, 
otjänligt Dricksvatten Ångor i 

byggnader Bevattning Miljörisker i 
Ytvatten

Miljörisker i 
Våtmarker

Provpunkt 10280917:3010280917:3010280917:30               
Ankomstdag 2019-03-18 2019-03-18 2019-03-18               
Provets märkning19W01 19W05 19W18               
Djup               

Ämne Enhet
Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 - - - - - - - 30 1 0,5 50 400 500 1000
Toluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 - - - - - - - 1000 - 40 7000 600 500 2000
Etylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 - - - - - - - 150 - 30 6000 400 500 700
M/P/O-Xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Summa TEX µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0
Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500
Alifater >C8-C10 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 100 1500 150 1000
Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 25 1200 300 1000
Alifater >C5-C12 µg/l < 30 < 30 < 30
Alifater >C12-C16 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000
Alifater >C16-C35 µg/l < 50 < 50 < 50 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000
Alifater >C12-C35 µg/l < 50 < 50 < 50
Aromater >C8-C10 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - - - - - - - 70 800 1000 500 150
Aromater >C10-C16 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - - - - - - - 10 10000 100 120 15
Aromater >C16-C35 µg/l < 5 < 5 < 5 - - - - - - - - - 2 25000 70 5 15
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår
Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår
Bens(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 0,2 - - - - - -
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0005 0,05 0,01 - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0004 0,05 - - - - - -
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20
Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - - - - - 0,01 70 - - - - - -
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 5 - - - - - -
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0007 5 - - - - - -
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,003 1 - - - - - -
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - - - - - - - -
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - 0,0003 0,05 - - - - - -
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - - - - - -
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - - 10 2000 80 120 40
Summa PAH med medelhög molekylviktµg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - 2 10 10 5 15
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3
Metaller (filtrerad)
Arsenik As µg/l 0,22 0,2 0,22 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60 10 - - - - -
Barium Ba µg/l 36 49 39
Bly Pb µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 15 75 10 - - - - -
Kadmium Cd µg/l 0,029 0,021 0,018 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6 5 - - - - -
Kobolt Co µg/l 1,3 0,7 0,093 0,06 - - - - - 20 100 - - - - - -
Koppar Cu µg/l 0,89 2,5 1,8 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75 2000 - - - - -
Krom Cr µg/l < 0,050 < 0,050 0,06 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30 50 - - - - -
Kvicksilver Hg µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
Nickel Ni µg/l 19 11 3,1 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75 20 - - - - -
Vanadin V µg/l 0,6 0,66 0,73 0,22 - - - - - - - - - - - - -
Zink Zn µg/l 2,3 0,74 1,2 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800 - - - - - -
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