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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 
WSP har på uppdrag av Patrik Colebring, Nybyggarna i Karlstad AB utfört en miljöteknisk markunder-
sökning inom fastigheten Färjestad 2:26, Karlstad kommun. 

Nybyggarna i Karlstad AB äger fastigheten Färjestad 2:26 och har för avsikt att bygga flertalet bostäder 
på denna fastighet.  

Nybyggarna i Karlstad AB har kommunicerat med Annika Niklasson Karlstads kommun som bedömt att 
en miljöteknisk markundersökning är nödvändig på platsen p.g.a. att det tidigare bedrivits odling där 
man sannolikt använts sig av bekämpningsmedel och där delar av fastigheten använts som uppställ-
ning/upplag i samband med rivning av växthus. 

Provtagningsplanens analysomfattning kommunicerades 2020-01-14 med Jan Andersson miljöförvalt-
ningen Karlstads kommun. 

Syftet med denna miljötekniska markundersökning är att i sex punkter undersöka om det finns förore-
ningar kopplade till tidigare verksamhet i jord. 

1.2 ORGANISATION 

Följande organisation har använts vid den miljötekniska utredningen: 

 Daniel Karlén, uppdragsledare och handläggare förorenad mark 

 Christoffer Åkesson, handläggning analysresultat 

 Sara Blomstrand, ombud 

 Holger Torstensson, granskning. 

1.3 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

 Laboratorieanalyser 

 Rapport inklusive förenklad riskbedömning 

 Inläsning av tidigare utförd miljöteknisk markundersökning.Upprättande av provtagningsplan 

 Fältarbete 

 Laboratorieanalyser 

 Rapport  

1.4 BEGRÄNSNINGAR 
Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under uppdragstiden. WSP 
tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen 
var avsedd för. 

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



 
 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 
Färjestad 2:26 är beläget nordväst om Färjestad travbana, Karlstad kommun. Se även figur 1 för lokali-
sering. Undersökningsområdet utgörs av tidigare odlingsmark som till viss del överlagras av grus i an-
slutning till väg och parkering.  

 

Figur 1. Färjestad 2:26 lokalisering redovisad på karta hämtad från karlstad.se. 

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGUs jordartskarta består jordarten i aktuellt område av älvsediment, sand. Bedömd grundvat-
tenriktning är mot Klarälven från öst till sydväst. 

 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Fastigheten har tidigare nyttjats för odling samt lagrings- och uppställningsplats. Som framgår av flygfoto 
från 1975 (Figur 2) har fastigheten främst använts till odling under den period som handelsträdgården 
varit aktiv. 



 
 

 

 

Figur 2. Flygfoto över Färjestad 1975, källa Lantmäteriet Kartsök. 

4 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Ingen tidigare undersökning är gjord på aktuell fastighet. Sweco utförde 2013 en översiktlig miljötek-
nisk markundersökning på angränsande fastighet Färjestad 2:19 där växthus fanns uppförda (Figur 2).  

5 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

5.1 PROVTAGNINGSPLAN 
En provtagningsplan upprättades inför fältarbetet. Provtagningsplanens analysomfattning kommunice-
rades 2020-01-14 med Jan Andersson miljöförvaltningen Karlstads kommun. 

5.2 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

Provtagningen via provgropsgrävning genomfördes med grävmaskin 2020-01-22 i sex provpunkter för 
placering se Figur 2. Provpunkternas motivering till placering: 

 20W01 Tidigare odling  

 20W02 Tidigare odling 

 20W03 Tidigare odling, angränsar till fastighet där det tidigare funnits ett växt-  
                                                hus. 

 20W04 Under äldre uthus som nu är rivet, kan ha använts som lagringsplats. 

 20W05 Platsen har använts om lagringsplats i samband med att intilliggande    
                                               växthus revs. 

 20W06 Uppställningsplats för bilar. 

Jordprover har i huvudsak tagits ut i jordlagerföljd i samtliga provpunkter, i de provpunkter där det funnits 
misstanke om kontaminering p.g.a. uppställning eller lagring har jordlager av olika typ slagits samman. 

2:19 

2:26 



 
 

 

I de provpunkter där odling förekommit har prov tagits ut endast på matjordslagret. I samtliga provpunk-
ter har prov från jordlager under matjorden sparats. Fältprotokoll redovisas i Bilaga 2 och bilddoku-
mentation i Bilaga 3. 

På ett urval av jordprover har analyser på följande ämnen utförts: 

 Alifater, aromater, BTEX och PAH16. 

 PAH:er 

 Metaller 

 Klorerade pesticider 

 Klorerade bensener 

 

 

Figur 3. Provpunkternas placering inom fastigheten Färjestad 2:26 (flygbild hämtad från karlstad.se) 

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för för-
orenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) samt MRR (Naturvårdsverket, 2010) och Farligt 
Avfall (Avfall Sverige). Då området skall användas för bostadsändamål gäller riktvärde för känslig mar-
kanvändning (KM). Om massor skall flyttas till annan fastighet gäller för massor som har halter som 
ligger under riktvärde för känslig markanvändning att om riktvärde för mindre än ringa risk (MRR) över-
skrids, skall anmälan göras till miljökontoret. 

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM 

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. Ekosy-
stem 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.  

Mindre än ringa risk (MRR) 

Naturvårdsverket har gett ut en handbok som heter 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 
(NV 2010). I handboken framgår det olika prövningsnivåer beroende på föroreningsnivåer i massorna, 
samt skyddsvärdet i område och närområdet där massorna avses återanvändas. När avfall innehåller 
så liten mängd föroreningar och där användningen är så okomplicerad att den inte ens medför ringa 
föroreningsrisk krävs ingen anmälan. I handboken finns angivna nivåer för några föroreningar, då risken 
är mindre än ringa. Avfallsproducenten har ansvar att skaffa sig kunskap om avfallets egenskaper och 
informera mottagaren om dessa. 

7 RESULTAT 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER 

I provpunkterna noterades sandigt grus (bärlager) som övre jordlager i provpunkterna 20W03, 20W04 
och 20W06 mäktigheten varierade mellan 0,1 – 0,4 m.  

Jordlager med inslag mulljord återfinns i fem av sex provpunkter och övergår efter ca 0,5 m till ljus sand 
utan inblandning av mull. I provpunkt 20W04 noterades rester av tegel mellan 0,1 – 0,5 m. I övrigt 
gjordes inga iakttagelser i fält som föranleder ytterligare misstanke om förorening. 

7.2 LABORATORIEANALYSER 
Inga av de analyserade proverna överskrider gränsvärdet för känslig markanvädning (KM).  

I samtliga analyserade prover överskrider halten kadmium gränsvärdet för MRR, i provpunkterna 20W01 
och 20W03 överskrider även halten bly gränsvärdet för mindre än ringa risk (MRR). 

För redovisning av genomförda laboratorieanalyser jämförda med generella riktvärden se Bilaga 4, ana-
lysrapporterna redovisas i sin helhet i Bilaga 5. 

Samtliga analyser med avseende på klorerade bekämpningsmedel (pesticider) och klorerade bensener 
visade halter under rapporteringsgräns. Bedömningen är därför att ingen jämförelse med utländska rikt-
värden är krävs (Svenska riktvärden saknas för en del bekämpningsmedel). 

8 MASSHANTERING  

8.1.1 Förorenade schaktmassor  
Eftersom analysresultaten visar att halten kadmium och bly överskrider gränsvärdet MRR i samtliga 
provpunkter kan inte massorna återanvändas i anläggningsarbeten utan anmälan till tillsynsmyndighet. 

9 SLUTSATSER  

Genomförda undersökningar inom Färjestad 2:26 har visat att: 



 
 

 

 Området har något förhöjda halter av kadmium och bly som förekommer i halter som överskri-
der bakgrundsnivåerna något. 

 Halterna överskrider inte gränsvärdet för känslig markanvädning (KM) och utgör ingen oac-
ceptabel risk för människors hälsa och miljö.  

 Eventuella överskottsmassor som ska återanvändas i anläggningsarbeten ska anmälas till till-
synsmyndighet. 

10  REKOMMENDATIONER 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område 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.  

Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala tillsynsmyndigheten. 

Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med rekommenderad åtgärd eller i form av över-
skottsmassor i samband med anläggningsarbeten kräver särskild hantering. I detta fall gäller att återan-
vädning av massor från fastigheten är anmälningspliktigt då riktvärden för mindre än ringa risk öevr-
skrids. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Skulle man i samband med kommande markarbeten på-
träffa förorening skall detta anmälas och åtgärdas.  

11  REFERENSER 

Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 

Naturvårdsverket, 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1, utgåva 1. 

Naturvårdsverket, 2016. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Tabell publicerad 
juni 2016 på www.naturvardsverket.se. 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultfö-
retag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av glo-
bal expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgi-
vare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, pla-
nerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella 
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder håll-
bara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur 
och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 
kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsut-
veckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. 
wsp.com 

 


