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1 Inledning  

COWI AB (COWI) har på uppdrag av Borås stad genomfört en översiktlig miljö-

teknisk markundersökning av fastigheten Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad.  

Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att:  

› Identifiera eventuella föroreningskällor inom fastigheten, transportmekan-

ismer och riskobjekt inom och i närområdet till fastigheten. 

› Identifiera förorenade områden i mark och grundvatten. 

› Bedöma om eventuella föroreningar utgör en risk för människors hälsa eller 

för miljön med avseende på planerad markanvändning.  

› Kunna användas som underlag för klassning av eventuella överskottsmas-

sor i samband med eventuell exploatering av området 

1.1 Bakgrundsinformation 

Informationen som sammanställts i föreliggande rapport är hämtade från Borås 

Stads karttjänster och samhällsbyggnadsförvaltning, Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS), SGU:s brunnsarkiv och kartvisare samt observationer i samband 

med fältarbetet.  

1.1.1 Beskrivning av undersökningsområdet 

Fastigheten är belägen längs Fjällgatan i västra Borås, figur 1. Närmaste bo-

stadshus är beläget cirka 20 meter bort på motsatt sida Fjällgatan, söderut. Po-

tentiell ytvattenrecipient är Kolbränningen, cirka 150 meter västerut. Topogra-

fisk sluttar markytan skarpt i nordlig riktning. Enligt SGU:s kartvisare för jordar-

ter utgörs den ytliga jordlagerföljden av sandig morän och berg i dagen. Enligt 

SGU:s brunnsarkiv finns inga registrerade brunnar avsedda för dricksvattenuttag 

inom 500 meter (SGU, 2019).  
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Figur 1. Lokalisering av undersökningsområdet inom fastigheten Byttorp 3:1. Området är 

markerat med röd ring (VISS, 2019).  

På historiska flygfoton från 1964, samt 1976 utgörs området av gräsmark med 

lågväxt sly och inga byggnader finns inom undersökt område. I dagsläget har 

markanvändningen inte ändrats och inga byggnader finns på fastigheten (Lant-

mäteriet, 2019).  

Fastigheten Byttorp 3:1 omfattas av en gällande detaljplan (P169, daterad 

1947) där fastigheten är planlagd för Allmän plats, avsedd för park eller plante-

ring. I pågående planarbeten gav kommunstyrelsen 2017-03-20, Samhällsbygg-

nadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att planlägga aktuell del av 

Byttorp 3:1 för bostadsbebyggelse.  

1.1.2 Förväntad föroreningssituation 

Fyllnadsmaterial  

I områden som fyllts ut med material av okänt ursprung påträffas ofta tungme-

taller av alla olika slag. Många gånger finns även förhöjda halter av polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH) vars ursprung ofta är från tjärasfalt eller ofullständigt 

förbränt organiskt material. Om gammalt rivningsmaterial förekommer finns 

även risk att polyklorerade bifenyler (PCB) påträffas. PCB finns även i transfor-

matorolja och kan därmed påvisas i jord och grundvatten kring transformator-

stationer. 

Asfalt 

Vid asfaltläggning före 1975 användes stenkolstjära som bindemedel. Stenkol-

stjäran innehåller PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 
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2 Fältarbete  

Som förberedelser inför fältarbetet gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele 

och VA-ledningar. Provtagningspunkterna CWM1-CWM3 borrades med skruvborr 

med hjälp av borrvagn Geotech 604D. Provgroparna CWM4 och CWM5 grävdes 

med grävmaskin inhyrd från EK Schakt AB. Fältarbetena genomfördes 2019-04-

15 och 2019-04-25 av Vera Bouvier och Peter Strindberg från COWI. Fält- och 

provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och riktlinjer ut-

arbetade av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF, 2013), för foton se bilaga E.   

2.1 Provtagningsplan 

Utifrån information från beställare upprättades en provtagningsplan. Provtag-

ningspunkterna placerades för att få en översikt på jordlagerföljd, mäktighet av 

eventuellt fyllnadsmaterial samt för att täcka in markytan på fastigheten avse-

ende att påträffa eventuella föroreningar. Provtagningsplanen innehåller tre 

skruvborrningspunkter och två provgropar. Provtagningsplanen kommunicerades 

med beställare innan fältarbetet utfördes. Inmätning och utsättning utfördes av 

Terra Metiri AB. Redovisning görs i koordinatsystem Sweref99 13 30, RH2000.  

2.2 Jordprovtagning  

Jordprovtagning utfördes i totalt 5 provtagningspunkter. För lokalisering av 

provtagningspunkterna se bilaga A. Prover uttogs som meters- eller halvmeters-

prover. Maximalt borrdjup var 2,9 meter under markytan (m.u.my). Jordprover 

för fältanalys med avseende på flyktiga organiska kolväten förpackades i diffus-

ionstäta plastpåsar innan mätning med PID–instrument (MiniRae). Jordprover 

insamlade för laboratorieanalys förpackades i diffusionstäta plastpåsar och glas-

burkar samt förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter.  

Laboratorieanalyser 

› Åtta analyser med avseende på tungmetaller 

› Tre analyser med avseende på BTEX, alifater, aromater och PAH 

› Två analyser med avseende på PAH 

› En analys på asfalt med avseende på PAH-16  

Val och fördelning av analyserade jordprover redovisas i provtagningsprotokoll, 

bilaga B.  

2.3 Grundvattenprovtagning 

Grundvattenrör (50mm, PEH) installerades i två provtagningspunkter CWM01 

och CWM02. Grundvattenrören omsattes samma dag som provtagningen utför-

des med hjälp utav en peristaltisk pump. Innan provtagningen mättes grundvat-

tennivån i rören med ett ljus-/ljudlod. Provtagningen utfördes 2019 04 25. 



 

 

     

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING  5  

http://projects.cowiportal.com/ps/A124364/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Miljöteknisk markundersökning/Rapport/A124364-8-03-MU-SRA-001_ Borås Byttorp.docx  

Grundvattenproverna förpackades i ändamålsenliga kärl enligt laboratoriets an-

visningar och förvarades kallt och mörkt i fält och under transporter.  

Detaljerad information angående installationsarbetet och provtagningen samt 

fältobservationer redovisas i provtagningsprotokollet i bilaga C.  

Laboratorieanalyser 

› Två analyser med avseende på tungmetaller, BTEX, alifater, aromater och 

PAH 

2.4 Asfalt 

Asfaltsprov uttogs på asfalten som observerades i CWM5. Asfalt samlades in och 

skickades till laboratoriet för malning och analys med avseende på PAH-16. 
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3 Riktvärden 

3.1 Jord 

3.1.1 Generella riktvärden 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för bedömning av förore-

nad mark (Naturvårdsverket, 2009). Dessa riktvärden är utarbetade för två olika 

typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt 

skyddsvärdet för miljön varierar. Exponeringsriskerna utgår ifrån att förore-

ningen ligger 0,35 meter under markytan. De generella riktvärdena utgår ifrån 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). De 

exponeringsvägar som beaktas är för människor, intag av jord, hudkontakt, in-

andning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från 

intilliggande sjöar samt drickvattenuttag från grundvatten. För miljön gäller att 

markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten ska skyd-

das. 

KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning, det vill 

säga att alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 

inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grund- och ytvat-

ten skyddas.  

MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempel-

vis kontor, industrier och vägar. Grundvatten inom cirka 200 meter från områ-

det samt ytvatten skyddas.   

Naturvårdsverket har tillsammans med Statens geotekniska institut, Kemakta 

AB och institutionen för Miljömedicin vid Karolinska institutet genomfört en revi-

dering av de generella riktvärdena. Arbetet har inneburit en genomgång av bak-

grundsdata för de befintliga generella riktvärdena från 2009 och därefter utarbe-

tat nya generella riktvärden som trädde i kraft 1 juli, 2016 (Naturvårdsverket, 

2016). I föreliggande rapport jämförs resultaten med gällande riktvärden från 

2016. 

3.1.2 Farligt avfall 

Analyserade parametrar kommer även jämföras med Avfall Sveriges haltgränser 

för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Gränsvärdena uppdaterades 2019 utefter 

nu gällande lagstiftning och förändrade regler gällande avfallsförordningen och 

EU-regelverket kring avfall och klassificering (Avfall Sverige, 2019). 
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3.2 Grundvatten 

3.2.1 Metaller 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram bedömningsgrunder för 

grundvatten med avseende på metaller (SGU, 2013). Bedömningsgrunderna syf-

tar till att bedöma grundvattnets tillstånd med avsikt för dricksvattenuttag. Som 

underlag har bland annat bakgrundsvärden, Livsmedelsverkets gränsvärden för 

dricksvatten och Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten använts.   

I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden 

finns riktvärden för tillståndsindelning av förorenat grundvatten med avseende 

på metaller (Naturvårdsverket, 1999).  

3.2.2 Petroleumämnen 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI, 2011) har tagit fram rikt-

värden för petroleumämnen i grundvatten. Riktvärdena är satta för fem olika ex-

poneringsvägar för förorenat grundvatten vilka är, intag av dricksvatten, risk för 

ånginträngning i byggnader, bevattning, och miljörisker i ytvatten och våtmar-

ker.  

3.3 Asfalt 

Sveriges storstäder, Göteborg, Stockholm och Malmö har arbetat fram gemen-

samma riktlinjer avseende hantering av asfalt innehållande stenkolstjära (Göte-

borg och Stockholm stad, 2003). Dessa har sedan blivit praxis och Göteborgs 

stad har arbetat fram ett faktablad för hanteringen av asfalt innehållande PAH 

(Göteborgs stad, 2015).  

3.4 Aktuella riktvärden på undersökningsplatsen 

Fastigheten är planerad att exploateras med nya byggnader med avseende på 

bostadsändamål. Därmed kommer grupper som kan exponeras för eventuella 

föroreningar vara huvudsakligen de boende på området samt de som tillfälligt 

vistas inom fastigheten. Utifrån detta bedöms markanvändningen inom under-

sökt område klassas som KM.  

Fastigheten är inte belägen inom något vattenskyddsområde och planerade 

byggnader samt omgivande bostäder är anslutna till kommunalt vatten och av-

lopp. Närmaste ytvattenrecipient är Kolbränningen cirka 150 meter västerut. Ak-

tuella exponeringsvägar för det ytliga grundvatten är därmed i första hand risk 

för ångor i byggnader och miljörisker för ytvatten.  

Eftersom undersökningsområdet kommer exploateras och överskottsmassor 

med all säkerhet behöver transporteras bort från fastigheten jämförs analysre-

sultaten även med riktvärden för MKM och gränsvärden för farligt avfall (FA) då 

dessa vanligen används vid klassificering av uppschaktade massor.  



 

 

     

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING  8  

http://projects.cowiportal.com/ps/A124364/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Miljöteknisk markundersökning/Rapport/A124364-8-03-MU-SRA-001_ Borås Byttorp.docx  

4 Resultat 

4.1 Geologi och hydrogeologi 

Den utförda miljötekniska markundersökningen visar att geologin i området ut-

görs av varierande jordlagerföljd ner till berg vilket kan indikera att fastigheten 

varit område för utfyllnad med okända jordmassor. Generellt finns ett övre 

mullager ner till cirka 0,2–0,3 m.u.my. som underlagras av främst sand med va-

rierande inslag av silt, grus och sten. I den södra delen, det vill säga det topo-

grafiskt högsta området påträffas fyllnadsmaterial av varierande karaktär och 

inom ett delområde påträffas även asfaltsrester. Jordmäktigheten varierar mel-

lan 1,1 och 2,9 meter innan berg alternativt större block påträffas. Provtag-

ningsprotokoll redovisas i bilaga B.   

Grundvattenytan varierar mellan +175,9m i söder till +169,5m i norr. Den upp-

mätta grundvattenytan är stående inom permeabel jordart, sand med olika an-

delar större och mindre fraktioner. Utifrån topografi och uppmätta nivåer ström-

mar vattnet mot Kolbränningen. Grundvatten kommer upp i dagen i ett dike 

som strömmar längs GC-banan. Diket passerar den norra delen av undersök-

ningsområdet. För redovisning av nivåmätning se bilaga C.  

4.2 Fältobservationer och fältanalyser 

Samtliga jordprover mättes i fält för kontroll av flyktiga organiska föroreningar 

med hjälp av ett PID-instrument. Inga halter över detektionsgränsen av flyktiga 

kolväten uppmättes, bilaga B. Inga observationer eller fältanalyser vid skruv-

borrningen indikerade föroreningar vid fältarbetet. Vid provgropsgrävningen på-

träffades i den södra delen av fastigheten asfaltsrester (CWM5) strax under det 

övre mullagret, se fotobilaga bilaga E. 

4.3 Analysresultat  

4.3.1 Jord  

I bilaga D redovisas samtliga analyserade jordprover med avseende på analyse-

rade parametrar. Resultaten redovisas tillsammans med Naturvårdsverkets ge-

nerella riktvärden för KM, MKM samt Avfalls Sveriges gränsvärden för FA. Ana-

lysrapporter med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bi-

laga F.  

Samtliga analyserade parametrar understiger Naturvårdsverkets riktvärden för 

KM, men undantag för PAH-H i CWM5:0,8 - 1,1m.  
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4.3.2 Grundvatten  

Metaller  

I tabell 1 redovisas resultaten för grundvattenproverna med avseende på analy-

serade metaller tillsammans med SGU:s bedömningsgrunder för metaller i 

grundvatten (SGU, 2013). I tabell 2 redovisas resultaten tillsammans med till-

ståndsindelningen för förorenat grundvatten (Naturvårdsverket, 1999). Analys-

rapporter med uppgifter om analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga F.  

Tabell 1. Analysresultaten tillsammans med SGU: s bedömningsgrunder med avseende på 

metaller i grundvatten (SGU, 2013) 

 

Resultaten påvisar att det i CWM02 uppmätts låga halter enligt SGU:s bedöm-

ningsgrunder med avseende på kadmium och zink. Nickel uppmätts i en halt 

som bedöms vara måttlig halt. Enligt Naturvårdsverkets tillståndsindelning för 

förorenat grundvatten klassas uppmätta halter av kadmium och nickel som 

mindre allvarligt, tabell 2.  

O11132657 O11132658 

2019-04-25 2019-04-25

CWM01 CWM02

Mycket låg 

halt
Låg halt Måttlig halt Hög halt

Mycket hög 

halt

Arsenik <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 µg/l <0.5 <0.5

Barium -- -- -- -- -- µg/l 37,4 64,2

Kadmium <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 µg/l <0.05 0,108

Kobolt -- -- -- -- -- µg/l 0,151 1,99

Krom <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 µg/l <0.5 <0.5

Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 ≥2 mg/l <1 <1

Kvicksilver <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 µg/l <0.02 <0.02

Nickel <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 µg/l <0.5 2,79

Bly <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 µg/l <0.2 <0.2

Vanadin -- -- -- -- -- µg/l 0,139 0,119

Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 mg/l <0.002 0,00622

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

- = Parameter ej analyserad.

1. Sveriges Geologiska Undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum

Provbeteckning

Parameter

Bedömningsgrunder för grundvatten1

Enhet
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Tabell 2. Analysresultaten tillsammans med Naturvårdsverkets tillståndindelning med av-

seende på föroreningar i grundvatten (Naturvårdsverket, 1999) 

 

Organiska ämnen  

Resultaten för analyserade parametrar i grundvatten tillsammans med SPBI:s 

riktvärden (SPBI, 2011) för de antagna exponeringsvägarna, ångor i byggnader 

och miljörisker i ytvatten redovisas i tabell 3.  

Det finns detekterade halter som överstiger laboratoriets rapporteringsgräns, 

dock understiger samtliga de antagna exponeringsvägarna miljörisker i ytvatten 

och ånginträning i byggnader. 

O11132657 O11132658 

2019-04-25 2019-04-25

CWM01 CWM02

Mindre 

allvarligt

Måttligt 

allvarligt
Allvarligt

Mycket 

allvarligt

Arsenik <50 50-150 150-500 >500 µg/l <0.5 <0.5

Barium -- -- -- -- µg/l 37,4 64,2

Kadmium <5 5-15 15-50 >50 µg/l <0.05 0,108

Kobolt -- -- -- -- µg/l 0,151 1,99

Krom <50 50-150 150-500 >500 µg/l <0.5 <0.5

Koppar <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 µg/l <1 <1

Kvicksilver <1 1-3 3-10 >10 µg/l <0.02 <0.02

Nickel <50 50-150 150-500 >500 µg/l <0.5 2,79

Bly <10 10-30 30-100 >100 µg/l <0.2 <0.2

Vanadin -- -- -- -- µg/l 0,139 0,119

Zink -- -- -- -- µg/l <2 6,22

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar inom de olika klasserna markeras med respektive färg.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

- = Parameter ej analyserad.

1. Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade

gränsvärden för dricksvatten (Naturvårdsverket, 1999).

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum

Provbeteckning

Parameter

Indelning av tillstånd för förorenat grundvatten1

Enhet
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Tabell 3. Analysresultaten redovisas tillsammans med SPBI: s riktvärden för aktuella expo-

neringsvägar (SPBI, 2011). 

 

4.3.3 Asfalt 

Det asfaltsprov som insamlades vid provgrop CWM5, analyserades med avse-

ende på PAH-16 för att undersöka eventuell förekomst av äldre tjärhaltig asfalt. 

Om halten PAH-16 överstiger 70 ppm bedöms asfalten innehålla stenkolstjära 

och skall hanteras på ett särskilt sätt (Göteborgs stad, 2015). Asfaltsprovet in-

nehöll 1,6 ppm PAH-16, bilaga F. Detta innebär att asfaltsprovet är fritt från 

stenkolstjära.  

 

 

O11132657 O11132658 

2019-04-25 2019-04-25

CWM01 CWM02

Dricksvatten
Ångor i

byggnader
Bevattning

Miljörisker

Ytvatten

Miljörisker

Våtmarker

Utspädningsfaktor 1 1/5000 1 1/100 1/10

Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 mg/l <0.010 <0.010

Alifater >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 mg/l <0.010 <0.010

Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 mg/l <0.010 <0.010

Alifater >C12-C16* 0,1 - 1 3 1 mg/l 0,011 <0.010

Alifater >C16-C35* 0,1 - 1 3 1 mg/l <0.010 <0.010

Aromater >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 mg/l <0.00030 0,00007

Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 mg/l <0.000775 <0.000775

Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 mg/l <0.001 <0.001

Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 mg/l <0.00020 <0.00020

Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 mg/l <0.00020 0,0003

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 mg/l <0.00020 <0.00020

Xylener, summa 0,25 3 4 0,5 1 mg/l <0.00020 0,0002

PAH - L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 mg/l <0.000021 0,000038

PAH - M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 mg/l <0.000035 <0.000025

PAH - H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 mg/l <0.000056 <0.000040

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.

- = Parameter ej analyserad.

1. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets branschspecif ika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer 

och dieselanläggningar (SPBI, 2011).

* = Förångning beaktas inte för alifater >C12.

Aktuella exponeringsvägar

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum

Provbeteckning

Parameter

Riktvärden1

Enhet
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5 Föreningssituation  

Den miljötekniska markundersökningen har ej påvisat några föroreningar som 

överstiger de antagna riktvärdena, KM, i jord med avseende på analyserade pa-

rametrar. Med undantag för detekterad halt PAH-H i jorden ovanliggande berget 

i CWM5. Förhöjda halter av PAH: er kan härstamma ifrån okända fyllnadsmassor 

innehållande oförbränt organiskt material.  

Styrande för riktvärdet med avseende på PAH-H är intag av växter. I dagsläget 

är exponering via intag av växter ej aktuellt, men kan komma att förändras vid 

förändrad markanvändning. Dock antar riktvärdena att föroreningen påträffas 

0,35 meter under markytan vilket inte är aktuellt då uppmätt halt detekteras 0,8 

meter under markytan. Detta innebär att det är större buskar och träd med dju-

pare rotsystem som eventuellt kan bidra till exponeringen. Eftersom PAH-H är 

relativt markbunden samt att inga halter uppmättes i grundvattenprovet ned-

ströms leder till att det inte bedöms föreligga någon risk för spridning av PAH-H 

med grundvattnet.  

Uppmätta halter i det ytliga grundvattnet av analyserade parametrar understiger 

generellt laboratoriets detektionsgräns. Med avseende på tungmetaller detekte-

ras kadmium, zink och nickel i halter som klassas som låg till måttlig halt.  

Enligt SGU:s bedömningsgrunder kan låg halt innebära biologiska effekter i yt-

vatten vilket innebär en måttlig påverkan. Miljökvalitetsnormen (MKN) är satt till 

0,08–0,25 µg/l, uppmätt kadmiumhalt i CWM02 är 0,108 µg/l. Det har ej påvi-

sats halter av kadmium i grundvattenprovet nedströms (CWM01) och därmed 

bedöms den naturliga utspädningen vara omfattande nog för att uppmätt halt ej 

ska nå ytvattnet Kolbränningen.  

Enligt SGU:s rapport kan skador uppstå i ytvatten om halten zink uppmätts mel-

lan 0,003–0,008 mg/l. Detekterad nivå av zink i CWM01 uppgår till 0,006 mg/l, 

vilket innebär att det kan föreligga en risk för ytvatten om halten sprids till Kol-

bränningen. Som för kadmium har ingen halt detekterats i CWM01 vilket innebär 

att det sannolikt sker en omfattande utspädning innan grundvattnet från områ-

det når Kolbränningen.  

Detekterad nickelhalt i CWM02 klassas som måttlig halt, 2,79 µg/l. För att ska-

dor på ytvatten ska uppstå behöver nickelhalten överstiga 10 µg/l. Därmed be-

döms uppmätt halt av nickel inte föranleda några vidare åtgärder.  
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6 Slutsats 

Det finns detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom undersökt om-

råde. Dock innebär inte dessa någon risk för de antagna skyddsobjekten i dags-

läget samt vid planerad markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad med okända fyllnads-

massor. Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning kan det därför inte 

uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har identi-

fierats i denna undersökning.  
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Provpunkts-

beteckning
Markyta

Djup

(m.u.my.)

Geoteknisk 

benämning
Färg

Torrt /Fuktigt

/Blött (m.u.my.)

Jordprov 

(m.u.my.)

PID-värde

(ppm)

Analys- 

resultat
1

CWM01 X (öst): 6400491,99 Gräs 0-0,2 Mu mörkbrun T (0-2) <5

Y (norr): 114651,11 0,2-0,8 stgrSa mörkbrun 0,2-0,8 <5  < KM

Z (höjd): 169,64 0,8-2,9 grSa ljusbrun B(2-2,9) <5

Stopp 2,9 Berg/Block

CWM02 X (öst): 6400443,76 Gräs 0-0,2 Mu mörkbrun T (0-1,3) <5

Y (norr): 114619,71 0,2-0,8 Sa ljusbrun 0,2-0,8 <5  < KM

Z (höjd): 177,29 0,8-1,8 grsiSa grå F(1,3-1,8) 1,3-1,8 <5

1,8-2,7 sigrSa grå B (1,8-2,7) 1,8-2,7 <5  < KM

Stopp 2,7 Berg/Block

CWM03 X (öst): 6400394,93 Gräs 0-0,2 Mu mörkbrun T(0-1,5) 0,2-0,5 <5 < KM

Y (norr): 114639,73 0,2-0,9 F/grSa skiftande 0,5-0,9 <5

Z (höjd): 183,13 0,9-1,5 F/grSa ljusbrun 1-1,5 <5

1,5-2 F/grSa rost/brun F(1,5-2,7) 1,5-1,8 <5  < KM

2-2,7 F/Sa ljusbrun 2-2,7 <5  < KM

Stopp 2,7 Berg/Block

CWM04 X (öst): 6400477,81 Gräs 0-1,2 mugrSa mörkbrun T (0-1,2) 0-1 <5 < KM

Y (norr): 114670,67

Z (höjd): - Stopp 1,2 Berg/Block

CWM05 X (öst): 6400441,44 Gräs 0-0,8 mugrSa mörkbrun T (0-0,8) 0-0,8 <5

Y (norr): 114652,12 0,3 Asfalt 0,3 < Riktvärde2

Z (höjd): - 0,8-1,1 lesiSa Svart F (0,8-1,1) 0,8-1,1 <5 > KM

Stopp 1,1 Berg/Block

2 = Riktlinjer för hantering och återanvändning av asfalt och tjärasfalt i trafikprojekt. Göteborgs stad (2015)

Koordinater

(SWEREF99 1330)
Anmärkningar / Fältobservationer

Mycket rötter

0,3 m.u.my. Asfaltskakor, ej sammanhängande yta. 

Rostfärgat

Inslag av olika kornstorlekar
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Berg och jord
1

Huvudord Tilläggsord Skikt/lager

B berg bl blockig

Bl blockjord

Br rösberg

Dy dy dy dyig dy dyskikt

Cs misstänkt förorenad jord enligt rutinbedömning i fält cs lokalt förekommande föroreningar cs föroreningar finns som tunnare skikt

F fyllning

Gy gyttja gy gyttjig gy gyttjeskikt

Gy/Le kontakt, gyttja överst, lera underst ( ) något, t ex(sa) = något sandig ( ) tunnare skikt

Gr grus gr grusig gr grusskikt

J jord

Le lera le lerig le lerskikt

Mn morän

BlMn block- och stenmorän

StMn stenmorän

GrNn grusmorän

SaMn sandmorän

SiMn siltmorän

LeMn lermorän (moränlera)

Mu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt

Sa sand sa sandig sa sandskikt

Si silt si siltig si siltskikt

Sk skaljord sk med skal sk skalskikt

Skgr skalgrus

Sksa skalsand

St stenjord st stenig st stenskikt

Su sulfidjord su sulfidjordshaltig su sulfidjordsskikt

SuLe sulfidlera

SuSi sulfidsilt

T torv t torvskikt

Tl lågförmultnad torv (tidigare benämnd filttorv)

Tm mellantorv

Th högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv)

Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt

t (efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vLe = varvig lera

 t ex Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt (beteckningen varvig bör förbehållas

glaciala avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.

Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel: sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.

Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.

1 = SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, bilaga 1 förkortningar (version 2001:2)
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X (öst): X (öst): 

Y (norr): Y (norr): 

Z (höjd): Z (höjd):

0,14 0,40m.ö.my

-

Plåst

3,0

2-3

-

-

Peristaltisk pump

2019-04-15

50

PEH

3,0

1-3

-

-

-

PEH

Olåst

2,5

Långsam tillrinning. Ingen lukt. Klart vatten

2019-04-25

10:11 - 10:15

2,5

2,0

0,5

Peristaltisk pump

15 / Sol

2019-04-25

Ej uppmätt

1,78

1,38

175,9

3,0

2,6

CWM02

Peristaltisk pump

2019-04-15

50

2019-04-25

10:30 - 10:50

2,5

15,0

0,8

2019-04-25

Ej uppmätt

0,315

0,17

169,47

3,0

CWM01

1,2

2,3

Vera Bouvier

2,5

Peristaltisk pump

5,2

Vera Bouvier

15 / Sol

Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)

Filtersektion (m.u.r.ök.)

Bentonit (m.u.r.ök.)

Filtersand (m.u.r.ök.)

Renspumpning totalvolym (L)

Koordinater 
(SWEREF99 1330)

Installation

Datum

Rörets innerdiameter (mm)

Rörmaterial

Dexel (material, låst/olåst)

Rörets överkant (m.u/ö.my.)

Intag (m.u.r.ök.)

Anmärkningar / Fältobservationer
(färg, lukt, turbiditet, tillrinning, m.m.)

Starttid / Sluttid

Intag (m.u.r.ök.)

Totalvolym (L)

Pumphastighet (L/min)

Utrustning

Provtagning

Beräknad rörvolym (L)

Rörbeteckning

Nivåmätning

Datum 

m.ö.my

Utrustning

Stor andel turb. Klart efter cirka 2L. Tillrinning moderat. 

6400443,8

114619,7

177,3

6400491,99

114651,11

169,64

Provtagning

Provtagare

Temperatur (°C) / Väderlek

Omsättningspumpning

Datum

Djup till fri fas (m.u.r.ök.)

Grundvattennivå (m.u.r.ök.)

Grundvattennivå  (m.u.my.)

Grundvattennivå (RH 2000)

Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)

Vattenkolonnhöjd (m)
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O11128610 O11128608 O11128609 O11128605 O11128606 O11128607 O11128603 O11128604

2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15

CWM1 CWM2 CWM2 CWM3 CWM3 CWM3 CWM4  CWM5

0,2-0,8 0,2-0,8 1,8-2,7 0,2-0,5 1,5-1,8 2-2,7 0-1 0,8-1,1

KM
1

MKM
2

Farligt avfall
3

Torrsubstans % 78 82 89 90 90 77 77 73

Glödförlust % TS - - - - - - - -

TOC beräknat % TS - - - - - - - -

Alifater >C5-C8 25 150 700 mg/kg TS - - - <10 - <10 <10 -

Alifater >C8-C10 25 120 700 mg/kg TS - - - <10 - <10 <10 -

Alifater >C10-C12 100 500 1 000 mg/kg TS - - - <20 - <20 <20 -

Alifater >C12-C16 100 500 10000 mg/kg TS - - - <20 - <20 <20 -

Alifater >C5-C16 100 500 -- mg/kg TS - - - <30 - <30 <30 -

Alifater >C16-C35 100 1 000 10 000 mg/kg TS - - - <20 - <20 42 -

Aromater >C8-C10 10 50 1 000 mg/kg TS - - - <1 - <1 <1 -

Aromater >C10-C16 3 15 1 000 mg/kg TS - - - <1 - <1 <1 -

Aromater >C16-C35 10 30 1000 mg/kg TS - - - <1 - <1 <1 -

Bensen 0,012 0,04 1000 mg/kg TS - - - <0.01 - <0.01 <0.01 -

Toluen 10 40 1000 mg/kg TS - - - <0.05 - <0.05 <0.05 -

Etylbensen 10 50 1000 mg/kg TS - - - <0.05 - <0.05 <0.05 -

Xylener, summa 10 50 1000 mg/kg TS - - - <0.05 - <0.05 <0.05 -

PAH - L 3 15 1000 mg/kg TS <0.15 - - <0.15 - <0.15 <0.15 <0.15

PAH - M 3,5 20 1000 mg/kg TS <0.25 - - <0.25 - <0.25 <0.25 1,5

PAH - H 1 10 50 mg/kg TS <0.25 - - 0,081 - <0.3 <0.3 2,8

PAH Cancerogena -- -- 100 mg/kg TS <0.2 - - 0,081 - <0.3 <0.3 2,5

PAH Övriga -- -- 1 000 mg/kg TS <0.5 - - <0.5 - <0.5 <0.5 1,8

Arsenik 10 25 1 000 mg/kg TS 1 3 2 2 2 2 2 2

Barium 200 300 50 000 mg/kg TS 20 35 39 36 18 23 17 28

Bly 50 400 2 500 mg/kg TS 9 15 3 17 7 7 14 18

Kadmium 0,8 12 1 000 mg/kg TS <0.09 0,10 <0.09 0,10 <0.09 <0.1 0,12 0,13

Kobolt 15 35 1 000 mg/kg TS 4 4 4 4 4 3 4 3

Koppar 80 200 2 500 mg/kg TS 6 13 13 15 17 13 13 8

Krom 80 150 10 000 mg/kg TS 10 10 5 8 14 12 9 8

Kvicksilver 0,25 2,5 50 mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Nickel 40 120 1 000 mg/kg TS 6 8 7 7 8 8 5 5

Vanadin 100 200 10 000 mg/kg TS 24 24 13 16 18 18 21 28

Zink 250 500 2 500 mg/kg TS 25 34 24 62 33 23 29 28

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar över riktvärden markeras med skuggad cell.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

- = Parameter ej analyserad.

1,2 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, med avseende

på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; 2016).

3 = Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade

massor (Avfall Sverige, 2007). Uppdaterad 2019 (Rapport 2019:01)

* = Samlat riktvärde för alifater >C6-C10 / alifater >C10-C16 / aromater >C10-C35 / BTEX.
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Figure 1. Omgivningsbild visar dagens 

marktäcke med lågväxt sly och 

mindre träd. Bilden är tagen 

norrut.  

 
Figure 2.Bild från provgrop CWM4. I bilden 

ses berg alternativt större block. 

Jorddjupet uppmätes till 1,1 me-

ter under markytan. Generellt 

utgörs materialet av grusig-ste-

nig-sand. 

 

 

 

Figur 3. Bild från provgrop CWM5. I bilden 

ses ett mörkare lager strax 

ovanför berget (markerad med 

färgad ruta) vilket vid analys in-

nehåller PAH-H i nivå med rikt-

värdet för KM. Även här grävdes 

gropen ner till berg alternativt 

större block.  

 
Figur 4. Närbild på materialet ovanliggande 

berget i CWM5. Jordlagret 0,8–

1,1 innehöll finare kornstorlekar 

och högre fuktinnehåll.  
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Figur 5. Asfaltsrester i CWM5. Vid fältarbe-

tet grävdes asfaltsbitar fram från 

cirka 0,3 meter under markytan 

i CWM5. Analys med avseende 

på stenkolstjära påvisade halter 

under gränsvärdet för PAH-16 i 

asfalt.  

 
Figur 6. Skruvborr i CWM2. Jordlagerfölj-

den varierade generellt över om-

rådet. På bilden ses grusig-siltig-

sand. 

 

 

 

Figur 7. Installation av grundvattenrör i 

CWM1 (röd ring). Blå streckad 

linje visar det dike längs GC-

banan där grundvattnet observe-

rades gå i dagen.   

 
Figur 8. Grundvattenprovtagning 2019-04-

25 i CWM1. Grundvattenytan 

mättes med gränsytemätare in-

nan omsättningspumpning och 

provtagning med peristaltisk 

pump.  
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