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1 INLEDNING 
Grontmij AB har på uppdrag av Karlstads kommun genomfört markundersökning på del av fastigheten 
Norrstrand 1:1 i Karlstads kommun. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Karlstads kommun håller på med en plan för denna fastighet och närliggande fastigheter. Resultatet av 
utredningen ska utgöra underlag till att bedöma eventuella hinder för ett planarbete. Dessutom ska 
bedömning av hur hantering av massor i området ska ske, samt om behov av eventuell efterbehandling 
av området finns.  

1.2 Organisation 

Beställare: 

Karlstads kommun Thord Tärnbrant 
 

Konsult: 

Grontmij AB  Annika Niklasson 

 
Borrentreprenör: 

Grontmij AB  Rolf Hansson 

 
Laboratorium: 

ALS Scandinavia, Täby 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 Omgivning, recipient 

Fastigheten ligger på Sundsta ca 1,5 km nordost om Karlstad centrum. Klarälven rinner ca 300 m åt 
söder och Sundstatjärn ligger ca 200 m västerut. 

Fastigheten utgörs i dag av en gräsbevuxen yta. Omgivningarna utgörs av bostäder och norr om 
undersökt område finns den nedlagda bensinstationen som ska rivas och ersättas med bostäder.  

2.2 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt är Klarälven samt människor som vistas på platsen och människor som genomför 
markarbeten. 

2.3 Ledningar 

Det finns el, tele, VA- och fjärrvärmeledningar på och i anslutning till fastigheten. Dessa är markerade 
på bifogad ritning. 

2.4 Kategorisering 

Området är i dag oanvänt och utgörs av en gräsyta som till stor del omgärdas av bostäder. I framtiden 
planeras undersökt område att användas för bostadsändamål och ev verksamheter. Vi bedömer därför 
att fastigheten hör till kategorin ”känslig markanvändning” (KM).  

3 MARK-, GRUNDVATTEN- OCH SEDIMENTFÖRHÅLLANDEN 

3.1 Topograf 

Området är platt och marknivån vid det undersökta området är ca 47,5 m.ö.h. 

3.2 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskartor ligger fastigheten i ett område som domineras av älvgrus. 

I samband med denna undersökning genomfördes även en geoteknisk undersökning som redovisas i 
särskilda dokument. Vid fältundersökningen undersöktes marken till 11 meter. Under fyllnad påträffades 
sandig silt. 

3.3 Geohydrologi 

Vid undersökningstillfället påträffades grundvatten på nivån 2,5 till 2,9 m under markytan  

Grundvattnets strömningsriktning är enligt nivåmätningen åt norr och nordväst och bedöms påverkas av 
att det pågår en pumpning av grundvatten norr om undersökt område. 
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4 HISTORIK 
Undersökt område ligger i stadsdelen Sundsta ca 1,5 km nordost om Karlstads centrum. Undersökt 
område utgörs av en gräsyta med en gångväg. Det finns inga uppgifter om att ytan använts för någon 
verksamhet. 

På angränsande fastighet (Svarvaren 12-14) har det funnits en bensinstation. En sanering har 
genomförts under år 2008, men saneringen kunde inte slutföras pga rasrisk för byggnaden samt 
Rudsvägen. I dagsläget sker fortsatt sanering med en grundvattenpumpning. Under 2012 genomförde 
SWECO en miljöteknisk undersökning med rapport daterad 2012-08-22. Denna rapport visar att det 
finns petroleumförorening i en punkt samt även förhöjda halter av PAH och metaller i ytliga 
fyllnadsmassor. 

SWECO genomförde 2013 en miljöteknisk markundersökning samt en grundvattenmodellering på 
fastigheterna Sundsta 2:1 samt del av Norrstrand 1:1 (rapport 2013-11-11). Denna visade att det fanns 
föroreningar som spridit sig från bensinstationen. På det område där denna undersökning utförts 
påträffades PAH på nivån 0-0,5 m i en punkt. Halten av PAH-M var 15 mg/kgTS och halten PAH-H var 
8,4 mg/kgTS. Båda dessa halter är högre än riktvärdet för KM, men lägre än riktvärdet för MKM. Med 
anledning av den påträffade föroreningen genomfördes denna kompletterande undersökning. 

5 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

5.1 Fältarbeten 

Kontroll av om det fanns ledningar i området gjordes via Karlstad elnät, Karlstad energi och Karlstads 
kommun. 

Fältundersökningen utfördes 2014-09-09. 

5.2 Utrustning och material 

Vid undersökningen i fält användes en borrvagn med 80 mm skruvborr. 

För att kontrollera eventuell förekomst av lättflyktiga petroleumkolväten i jordprovernas porgas 
användes en PID-mätare av fabrikat RAE systems modell miniRAE 2000.  

Burkar och flaskor för hantering av jord- och vattenprover har tillhandahållits av laboratoriet. 

5.3 Borrning och provtagning 

Borrning och provtagning utfördes i 4 punkter med borrbandvagn till som mest 6 m djup (geoteknik 
genomfördes till 11 m djup). Dessutom grävdes en provgrop med grävmaskin. Fältingenjör förde 
kontinuerligt protokoll över påträffade jordarter. Jordprover för porgasanalys samlades upp i plastpåsar. 
Jordprover för laboratorieanalyser fördes över till provtagningsburk efter utförd porgasanalys. Proven 
märktes och lukt och färg noterades. Prover som vid fältobservation visade sig intressanta förvaras i 
kylskåp i Grontmij AB:s lokaler. 

Grundvattenrör installerades i en punkt. Röret utfördes av Ø 50 mm av plast (speciellt framtagen för 
miljöprovtagning) med 1 m långt filter. Det installerades i borrhålet efter avslutad jordprovtagning. Runt 
filtret hälldes filtersand och vid markytan användes bentonit för tätning av hålet. Grundvattenprov togs 
ut med engångsbailer efter drygt en vecka. Innan provtagning omsattes vattnet.  

Borrhålens läge är redovisat på situationsplan. Provtagningsdjup m.m. framgår av bilaga 1. 

5.4 Provgropsgrävning 

För att konstatera om det fanns material nedgrävt på området grävdes en provgrop ner till 1,5 m. 
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Provgroparnas läge är redovisat på situationsplan. Provtagningsdjup m.m. framgår av bilaga 1. 

5.5 Inmätning 

Provpunkternas läge mättes in av Metria i koordinatsystem: Sweref 99 13 30, RH2000. Koordinaterna 
redovisas i bilaga 4. 

5.6 Fältanalys 

För att kontrollera jordprovens porgas gjordes en fältanalys med hjälp av PID-mätare. Metoden är en 
relativanalys som endast indikerar eventuell förekomst av lättflyktiga kolväten i jordproven. Resultaten 
används som beslutsunderlag i fält. 

PID-mätaren kalibrerades med 100 ppm isobutylengas. Vid fältanalysen fördes ett plaströr, kopplat till 
PID-mätaren, in i den förslutna plastpåsen. Instrumentet registrerar under provtagningstiden 
kontinuerligt jordprovets halt av lättflyktiga kolväten i isobutylenekvivalenter. 

Fältanalysresultaten framgår av bilaga 1. 

5.7 Laboratorieanalyser 

För definitiv bestämning av föroreningarnas innehåll och koncentrationer har ett antal prover skickats till 
laboratorium. Det anlitade företaget är ALS Scandinavia. 

Prover analyserades map alifater, aromater, BTEX, PAH och metaller. 

6 FÖRORENINGARNAS OMFATTNING 

6.1 Föroreningar i jord 

6.1.1 Metaller 

I tabell 1 nedan redovisas analyserna på metaller. Resultatet jämförs med riktvärden för känslig 
markanvändning samt nivå för mindre än ringa risk. 

Tabell 1 Metallanalyser på jord samt riktvärden gällande KM samt nivå för mindre än ringa risk 

Parameter Enhet 
PG 1 
0-0,5 

14G10 
0,2-0,5 

Riktvärde 
KM 

NMM1 

TS_105°C % 92,2 81,5  

As mg/kg TS 1,09 1,00 10 10 

Cd mg/kg TS 0,236 0,213 0,5 0,2 

Co mg/kg TS 2,12 4,67 15  

Cr mg/kg TS 4,05 6,92 80 40 

Cu mg/kg TS 16,5 8,61 80 40 

Hg mg/kg TS 0,119 0,148 0,25 0,1 

Ni mg/kg TS 3,87 4,28 40 35 

Pb mg/kg TS 28,1 22,2 50 20 

V mg/kg TS 8,15 12,3 100  

Zn mg/kg TS 134 61,1 250 120 

1) NMM- nivå för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 

Analysen visar att samtliga halter understiger riktvärden för känslig markanvändning Analyserna visar 
dock att halterna av kadmium, kvicksilver och bly är över nivån för mindre än ringa risk i båda proverna 
och att halten av zink är över nivå för mindre än ringa risk i provgropen. 
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6.1.2 Alifater, aromater, BTEX och PAH 

De första två analyserna visade att det fanns en förorening som utgörs av PAH M och PAH H som 
överskrider riktvärdena för känslig markanvändning samt nivå för mindre än ringa risk i ett av proverna. 
För att bedöma utbredningen analyserades ytterligare fem prover i två omgångar map PAH. Vi kan se 
att proverna från borrhål 14G11 innehåller PAH i halter över riktvärdena för KM samt nivå för mindre än 
ringa risk ned till 3.0 m. Ingen av de analyserade parametrarna överskrider riktvärdena för MKM. 
Halterna avtar efter 3 m då vi kan se att det finns PAH, men att halterna är lägre än gällande riktvärden. 

Analysresultaten redovisas i tabell 2 nedan. Resultatet av porgasmätningen redovisas i bilaga 1. 

Tabell 2 Oljeanalys av jordprov samt riktvärden gällande KM samt nivå för mindre än ringa risk. 

Parameter1 
14G10 
0-0,5 

14G11
0,5-1,0 

14G11
1,5-2,0 

14G11
2,5-3,0 

14G11
3,5-4,0 

14G12 
1,5-2,0 

14G12 
2,5-3,0 

Riktvärde 
KM 

NMN 2

TS (%)   91,6    83,2   

VOC (ppm)          

Jordart          

Alifater          

>C5-C8   <10    <10 12  

>C8-C10   <10    <10 20  

>C10-C12   <20    <20 100  

>C12-C16   <20    <20 100  

Summa >C5-C16   <30    <30 100  

Summa >C16-C35   <20    <20 100  

Aromater          

Bensen   <0,01    <0,01 0,012  
Toluen   <0,05    <0,05 10  

Etylbensen   <0,05    <0,05 10  

Xylen   <0,05    <0,05 10  

           

Aromater >C8-C10   <1    <1 10  

Aromater >C10-C16   1,0    <1 3  

           

PAH L <0,15 0,33 0,14 0,22 <0,15 <0,15 <0,15 3 0,6 

PAH M 0,40 4,0 5,7 10 0,59 <0,25 <0,25 3 2 

PAH H 0,58 3,6 4,0 6,8 0,29 <0,25 <0,3 1 0,5 

Sum 16 EPA-PAH  <1,3 8,0 9,8 17 <1,3 <1,3 <1,3   

1) Enhet mg/kg TS utom för TS och VOC (PID-värde).  
2) NMM- nivå för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
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6.2 Förorening i grundvatten 

Halterna i grundvattenprovet jämförs med riktvärden för ”miljörisker ytvatten” samt ”ångor i byggnad”. Vi 
kan se att det finns PAH i samtliga tre prover, men halterna är lägre än gällande riktvärden (”miljörisker 
ytvatten” samt ”ångor i byggnad”) i rapport ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar” SPI 2012). 
 
Tabell 3 Analysresultat grundvatten. Enhet mg/l. 

Parameter 
14G13 
140924 

1303 
140924 

1304 
140924 

Riktvärden 
”miljörisker 

ytvatten” 

Riktvärden ”ångor i 
byggnad” 

  

alifater >C5-C8 <0,01 <0,01 <0,01 0,3 3
alifater >C8-C10 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 0,1
alifater >C10-C12 <0,01 <0,01 <0,01 0,3 0,025
alifater >C12-C16 <0,02 <0,02 <0,02 3
alifater >C16-C35 <0,01 <0,01 <0,01 3
aromater >C8-C10 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,5 0,8
aromater >C10-C16 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,12 10
  

bensen <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,5 0,05
toluen <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,5 7
etylbensen <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,5 6
xylener, summa <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,5 3
  

PAH, summa L 0,000012 0,000010 0,000022 0,12 2
PAH, summa M 0,00018 <0,000025 <0,000025 0,005 0,01
PAH, summa H 0,00026 <0,000040 <0,000040 0,0005 0,3

 
Vid SWECOs undersökning 2013 uppmättes en halt av aromater >C8-C10 på 0,7 mg/l vilket är klart 
högre än det som uppmättes vid denna provtagning. Skillnaden kan bero på att det är en naturlig 
variation eller också har halterna gått ner beroende på pumpningen norr om det undersökta området. 
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6.3 Nedgrävt material 

För att kontrollera om det fanns tydliga skikt och nedgrävt material på platsen grävdes en provgrop i 
gräsytans mitt. Vi kunde konstatera att jorden under matjorden utgjordes av naturlig siltig sand. Det 
fanns spår av trä och tegel i de översta 25 cm av jorden. Se bild 1 nedan 

 

.  

Bild 1 Provgrop 
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7 RISKBEDÖMNING 

7.1 Förorening i jord 

Jorden i området varken luktar eller är missfärgad. Under fyllning utgörs den av sand och silt ner till 
11 m djup.  

Analysen av det översta skiktet visar att metallhalterna är högre än nivå för mindre än ringa risk, men 
att de understiger riktvärdet för känslig markanvändning. 

Analysen av oljeföroreningar visar att det finns PAH i värden över nivå för mindre än ringa risk samt 
riktvärdena för känslig markanvändning ner till 3 m i ett av hålen, medan det i ett annat hål inte syns 
någon påverkan. Analys av ytlig jord (0-0,5 m) visar att halten PAH, liksom metallhalter, är över nivå för 
mindre än ringa risk, men under gällande riktvärden. 

I SWECOS rapport 2013-11-16 har man analyserat jord i punkterna 1305 och 1306 som ligger mycket 
nära punkterna i denna provtagning. Analyserna visar att halten av PAH är över nivå för mindre än 
ringa risk och riktvärdet för känslig markanvändning i ett ytligt jordprov medan man i de övriga tre 
proverna inte ser någon påverkan. 

Tidigare markundersökning har visat att det finns denna typ av föroreningar på angränsande fastighet 
varför vi inte kan utesluta att det skett en spridning från den nedlagda bensinstationen. 

7.2 Förorening i grundvatten 

Halterna i grundvattnet är låga. Det finns spår av föroreningar, men halterna är klart lägre än 
riktvärdena för ”miljörisker ytvatten” samt ”ångor i byggnader” i rapport ”Efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar” SPI 2012. Vid SWECOs undersökning 2013 uppmättes en halt 
av aromater >C8-C10 på 0,7 mg/l vilket är klart högre än det som uppmättes vid denna provtagning. 
Skillnaden kan bero på att det är en naturlig variation eller också har halterna gått ner beroende på 
pumpningen norr om det undersökta området. 

Halterna är så låga att vi bedömer att det inte finns någon oacceptabel risk för människa eller miljö. 

7.3 Främmande föremål 

Provgropsgrävningen visade att det inte finns något nedgrävt material. Vi kunde se att det fanns spår 
av tegel och trä i det översta skiktet. 



 
 

Markundersökning Norrstrand 1:1 
Datum 

2014-11-07 
Uppdragsnr 

10015508 

 

Grontmij AB 9 (9) 
U:\HNKar\01_Uppdrag\10015508 Sundsta Torg\10_Kundleveranser\2014-11-07 Miljöteknsik markundersökning\Sundsta 
Torg_MU.doc 

 

8 SLUTSATSER / REKOMMENDATIONER 
Undersökningen visar att det finns en förorening som utgörs av PAH ner till 3 m i en punkt. I SWECOS 
undersökning 2013 påträffades PAH i en punkt på nivån 0-0,5 m, men ingen förorening påträffades i 
provet på nivån 3-4 m. För PAH-M är ”hälsa, ånga” begränsande faktor och för PAH-H är ”hälsa, intag 
växter” begränsande faktor. Vi kan inte utesluta att föroreningarna spridit sig från angränsande 
fastighet. På fastigheten planeras ingen odling att ske varför denna aspekt får mindre betydelse. 
Däremot bör man fundera på dessa åtgärder med anledning av att vi har påvisat PAH-M i halter mellan 
riktvärdet för KM och MKM: 

 Mätning av porgas för att se om det finns någon risk för gasinträngning 

 Att ta fram platsspecifika riktvärden samt en riskbedömning för att se om de förhöjda halterna 
utgör någon risk. I riskbedömningen kan man bl a ta med ett scenario där bottenplan innehåller 
verksamheter i stället för bostäder. 

Prov taget på ytlig jord visar att halterna av kadmium, kvicksilver, bly, zink och PAH-H är högre än ”nivå 
för mindre än ringa risk” varför en anmälan till tillsynsmyndigheten kan krävas om massorna ska köras 
bort. Vid eventuell användning av massorna på annan plats ska säkerställas att området inte är 
skyddsvärt i något avseende. Samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken kan behövas om 
det finns risk för väsentlig ändring av naturmiljön. Man bör också beakta risken för grumling eller 
damning av vattendrag eller annan negativ påverkan vid användning för anläggningsändamål. Kan 
föroreningsrisken avseende ex grumling bedömas som ringa ska verksamheten ändå anmälas till 
miljöförvaltningen. Det är således inte bara kemiska ämnen som kan leda till detta. 

All schakt i förorenad jord ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Grontmij AB  
 

FÄLTANALYSPROTOKOLL/BORRPROTOKOLL Bilaga 1 
 
Väderuppgifter under fältarbete 
Datum: 2014-09-09 Temperatur: 12ºC Väder: Mulet Nederbörd: - 

Borrprotokoll och provtagningsprotokoll 

Borrprotokoll (BH) och provgropsprotokoll (PG) Provtagningsprotokoll Anmärkning 

    Porgasmätning Jordprovsanalys  

Borrhål Lägesbeskrivning Djup (m) Jordart Djup (m)
VOC 

(ppm) 
Djup Analys  

         

14G10  0-0,3 Mu 0,2-0,5 <5 0,2-0,5 Metall  

  0,3-1,0 F (saMu) 0,5-1,0 <5    

  1,0-3,5 siSa 1,5-2,0 <5    

  3,5-5,0 sileSa 2,5-3,0 <5    

    3,5-4,0 <5    

    4,5-5,0 <5    

         

14G11  0-0,3 Mu 0-0,5 <5    

  0,3-1,0 F (saMu) 0,5-1,0 <5 0,5-1,0 PAH  

  1,0-2,4 siSa 1,5-2,0 <5 1,5-2,0 Olja  

  2,4-3,0 Sa 2,5-3,0 <5 2,5-3,0 PAH  

  3,0-9,0 siSa 3,5-4,0 <5    

    4,5-5,0 <5   
Det stora djupet beror på att geoteknisk undersökning 
genomfördes samtidigt. 
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Borrprotokoll (BH) och provgropsprotokoll (PG) Provtagningsprotokoll Anmärkning 

    Porgasmätning Jordprovsanalys  

Borrhål Lägesbeskrivning Djup (m) Jordart Djup (m)
VOC 

(ppm) 
Djup Analys  

         

14G12  0-0,3 Mu 0-0,5 <5    

  0,3-0,4 F (Sa) 0,5-1,0 <5    

  0,4-1,2 siSa 1,5-2,0 <5 1,5-2,0 PAH  

  1,2-1,4 Sa 2,5-3,0 <5 2,5-3,0 Olja  

  1,4-11,0 siSa 3,5-4,0 <5    

    4,5-5,0 <5   
Det stora djupet beror på att geoteknisk undersökning 
genomfördes samtidigt. 

         

14G13  0-0,3 Mu 0-0,5 <5    

  0,3-1,1 F (Sa) 1,5-2,0 <5    

  1,1-4,5 siSa 2,5-3,0 <5    

    3,5-4,0 <5   Grundvattenrör 

         

PG 1  0-0,3 Mu 0-0,5 <5 0-0,5 Metall  

  0,3-1,3 siSa 0,5-1,0 <5    

         
 



 
 

Markundersökning Norrstrand 1:1 
Datum 

2014-11-07 
Uppdragsnr 

10015508 

 

Grontmij AB  
 

Bilaga 2 Grundvattenuppgifter 
 
 

Grundvattenrör BH4 installerades 140813. 

Totallängd: 4 m (1 m filterrör och 3 m förlängningsrör, samt spets och lock, PEH.) 

Längd ovan markyta: 1,0 m 

Längd under markyta: 3,0 m 

Omkring grundvattenröret tätades med bentonit. 

Grundvattenytans nivå mättes 1400820, till 0,89 m under markyta. 

Provtagning av grundvatten utfördes 140820. 
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Bilaga 3 Analysrapporter 
 
ALS Scandinavia T1415961 
ALS Scandinavia T1416915 
ALS Scandinavia T1417179 
ALS Scandinavia T1417766 
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Bilaga 4 Koordinatlista 
 
Punkt x-koordinat y-koordinat z-koordinat 
14G10 150840.82 6585880.36 47.47 
14 G11 150845.55 6585896.44 47.58 
14 G12 150861.09 6585893.10 47.57 
14 G13 150862.85 6585878.18 47.42 
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