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Föreliggande Planeringsunderlag behandlar översiktligt förutsättningar för upprättande av
detaljplan för rubricerat objekt. Sammanställning av nu utförda undersökningar redovisas i en
separat rapport MUR, Markteknisk undersökningsrapport.

Planeringsunderlaget nyttjas i planeringsskedet inför framtagning av detaljplaner. Vid
upprättande av bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är bestämd bör
geotekniska och miljögeotekniska uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med
planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen.

1 OBJEKT
Tyréns AB har på uppdrag av Alvesta Kommun utfört en översiktlig geoteknisk och
miljögeoteknisk undersökning inom del av fastigheten Alvesta 14:1 inför antagandet av en
detaljplan. Området, som ligger inom sydvästra delen av Alvesta tätort, planeras bebyggas med
flerbostadshus i två till tre våningar. Fastigheten avgränsas av bostadsområden,
verksamhetsområden, en förskola samt lokalgator. Området utgörs idag av rekreationsyta i form
av park- och naturmark, och i den mittersta delen finns en fotbollsplan, se Figur 1 nedan.

Figur 1 - Läget för undersökningsområdet. Området är markerat med röda figurer.
Källa: www.hitta.se

Uppdragsansvarig för geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning har varit Eric Lindvall,
som även varit geoteknisk handläggare. Handläggare för miljögeoteknik har varit Jessica Toft.
Kvalitetsgranskning har utförts av Hans Wennerberg och Magnus Johansson. Beställarens
kontaktperson har varit Patrik Karlsson.

Samtliga nivåer i denna rapport är angivna i höjdsystemet RH 2000.
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2 SYFTE MED PLANERINGSUNDERLAG
Syfte med föreliggande rapport är att översiktligt beskriva rådande geotekniska och
miljögeotekniska förhållanden inför planering och projektering av ovan beskrivet objekt.

3 UNDERLAG
Följande material har använts som underlag:

[1] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Översiktlig Geoteknik och Miljögeoteknik –
Alvesta 14:1, upprättad av Tyréns AB, daterad 2019-07-12.

4 STYRANDE DOKUMENT
Tabell 1. Styrande dokument

Dokument

TK Geo 13, TDOK 2013:0667

TR Geo 13, TDOK 2013:0668

SGI Information 1, 2008

AMA Anläggning 17

IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3

IEG Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, Rapport 7:2008

Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst 2015

Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverket
rapport 5976, 2009 rev 2016.

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

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS 2011:3.

SPBI Rekommendation 2010, reviderad 2012.

SGUs klassindelning enligt bedömningsgrunder. SGU rapport 2013:01.

SGUs riktvärden för grundvatten enligt bilaga 1 till SGU-FS 2013:2

Holländska riktvärden för jord och grundvatten (VROM 2000).
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5 MARKFÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Markytan inom undersökt område är relativt plan men sluttar något åt söder/sydväst. Nivåer vid
utförda undersökningspunkter varierar mellan +144,3 och +146,2.

Vegetationen utgörs av gräsbevuxen yta vid utförda undersökningspunkter

5.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.2.1 NORRA OCH NORDVÄSTRA DELEN AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

I undersökningspunkt 19T01, 19T03-19T04 och 19T07 består det översta jordlagret av fyllning
innehållande mulljord, grus, sand, sandmorän, torv, lermorän och sågspån ner till mellan 1,5
och 4,0 meter under markytan. Fyllningen underlagras av torv, gyttja, silt, lera, grus, sand, och
sandmorän ner till undersökt djup på mellan 3,0 och 13,0 meter under markytan.

Torv och gyttjan har uppmätt mäktighet mellan 0,2 och 8,2 meter i de undersökta punkterna.

CPTu-sondering har avslutats med metodstopp mellan 2,6 och 4,6 m under markytan.
Hejarsonderingen har avslutats ner till mellan 5,3 och 12,6 m under markytan

5.2.2 SÖDRA, SYDÖSTRA OCH MELLERSTA DELEN AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

I undersökningspunkt 19T05 och 19T08-19T09 består det översta jordlagret av fyllning
innehållande mulljord, grus, sand, silt, och sandmorän ner till mellan 0,6 och 1,7 meter under
markytan. Fyllningen underlagras av sand, silt, siltmorän, sandmorän och lermorän ner till
undersökt djup på mellan 4,0 och 5,0 meter under markytan.

CPTu-sondering har avslutats med metodstopp till 3,7 m under markytan. Hejarsonderingen
har avslutats till metodstopp mellan 5,6 och 7,6 m.

5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I samband med nu utförd undersökning [1] installerades tre grundvattenrör. Efter installation
(2019-05-22) lodades rören samt vid ytterligare två tillfällen (2019-06-04) och (2019-07-08).
Mätningarna visar på att grundvattenytan varierar inom området. Nivåer mättes i tre rör mellan
+142,6 och +143,9 motsvarande mellan 1,0 och 2,8 m under markytan.

De ytligare vattendjupen mättes i områdets nordöstra del och rören inom den nordvästra och
södra delen lodades de djupare nivåerna.

Några långtidsmätningar gällande grundvattennivån har inte utförts inom ramen för utförd
undersökning. För maj-juni var de generella grundvattennivåerna under de normala för små
magasin och stora magasin. I Juli var de generella grundvattennivåerna mycket under de normala
för små magasin och under det normala för stora magasin

5.4 MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Lägen på nedan beskrivna provtagningspunkter framgår av Ritning 101G1101 till MUR daterad
2019-07-12.

5.4.1 JORDLAGER

Av vad som framgår under 5.2, så utgörs övre jordlager inom undersökningsområdet av fyllning
innehållande mulljord, grus, sand, silt, sandmorän, torv, lermorän ner till mellan ca 0,6 och 4
meter. I undersökningspunkterna 19T01, 19T03, 19T04 och 19T07 påträffades svarta
fyllnadslager med sågspån med mäktighet varierande mellan ca 0,5-1,5 m. Fyllningen
underlagras av torv, gyttja, silt, lera, grus, sand, siltmorän och sandmorän (se även Bilaga 1 och
2 till Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2019-07-12).
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5.4.2 INTRYCK I FÄLT OCH RESULTAT FRÅN PID-MÄTNING

Intryck i fält gav viss indikation om förorenad fyllning inom delar av undersökningsområdet,
detta då det i 4 av 7 borrpunkter påträffades svarta fyllnadslager med sågspån med
mäktighet varierande mellan ca 0,5-1,5 m. I punkten 19T01, på djup 2,0-2,5 m u my,
noterades oljelukt i materialet.

Resultat från PID-mätning av flyktiga kolväten på uttagna jordprov visade i punkterna 19T04
och 19T09, på djup 1,8-3,0 respektive 0,3-1,3 m u my, något förhöjda mätvärden (upp till ca
40 ppm). Även i punkten 19T07, på djup 1,0-3,0 m u my, detekterades något förhöjda
mätvärden (strax över 10 ppm).

Vid tillfället för grundvattenprovtagning gavs via lukt inga indikationer om förorenat
grundvatten. Fältmätning av konduktivitet (mått på vattnets halt av lösta salter) visade något
förhöjda mätvärden i provpunkterna 19T01 och 19T08. Förhöjd konduktivitet kan bl.a.
orsaka tekniska problem i form av korrosion.

5.4.3 UTVÄRDERING AV ANALYSRESULTAT - JORD

Erhållna resultat från laboratorieanalyser av jord har jämförts med generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) enligt
Naturvårdsverkets rapport 5976. För utvärdering av klorerade pesticider, dioxiner och
mineralolja har erhållna resultat jämförts med holländska riktvärden (VROM 2000), detta då
svenska riktvärden ej framtagits.

Nuvarande markanvändning – med obrukad mark/grönområde – bedöms närmast motsvara
MKM. Vid framtida byggnation av bostäder bedöms markanvändningen närmast motsvara
KM.

I händelse av återanvändning av jord på annan plats har erhållna halter även jämförts med
haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.

5.4.4 RESULTAT FRÅN LABORATORIEANALYS AV JORD

Laboratorieanalyser av jord har sammanställts i Bilaga 4 till MUR daterad 2019-07-12.
Avseende ämnena metaller, PAH och petroleumämnen, påvisades i provpunkten

· 19T05 (0,6-1,0 m u my): halt av kadmium över KM-riktvärdet

· 19T07 (0,1-0,8 m u my): halter av bly, koppar och kvicksilver över KM-riktvärden
samt halter av kadmium och krom över MKM-riktvärden

· 19T09 (0,3-1,0 m u my): halter av alifater och aromater i halter över KM- och MKM-
riktvärden

och i provruta

· 19TSP3 (0-0,3 m u my): halt av kadmium över KM-riktvärdet

I övrigt påvisades enbart halter av metaller, PAH och petroleumämnen under KM-riktvärden.
Vid jämförelse med haltkriterier för MRR påvisades enstaka halter av ämnena kadmium,
krom, kvicksilver och zink.

Avseende utförda screeninganalyser (Terratest) påvisades i punkten 19T04 (1,8-2,5 m u my) halt
av klorfenoler (mono-penta) över KM-riktvärdet. Vidare påvisades i punkterna 19T01, 19T04 och
19T07 (på 2,0-2,5/1,8-2,5 respektive 1,5-2,0 m u my) halter av klorerade pesticider (i form av
hexaklorcyklohexan/Lindan) och mineralolja (summa TPH C10-C30) över holländska riktvärden
som anger målnivå (target value). I övrigt visade resultat från screeninganalyserna låga halter av
analyserade ämnen som underskrider jämförvärden och/eller laboratoriets rapporteringsgränser.

Resultat från analys av dioxiner och furaner visade halter under KM-riktvärden eller halter under
laboratoriets rapporteringsgränser.

För laboratorieanalysprotokoll, se Bilaga 6 till MUR daterad 2019-07-12.
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5.4.5 UTVÄRDERING AV ANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

Erhållna resultat från laboratorieanalys av grundvatten har jämförts med Livsmedelsverkets
gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS 2011:3, SGUs bedömningsgrunder med klassindelning
enligt SGU rapport 2013:01, SGUs riktvärden (SGU-FS 2013:2), SPBI Rekommendation 2010 (rev
2012) samt med holländska riktvärden (VROM 2000).

5.4.6 RESULTAT FRÅN LABORATORIEANALYS AV GRUNDVATTEN

Laboratorieanalyser av grundvatten, som sammanställts i Bilaga 5 till MUR daterad 2019-07-12,
visade i provpunkten 19T01 halt av nickel överskridande Livsmedelsverkets gränsvärde för
dricksvatten samt tangerande holländskt riktvärde för aktionsnivå (interventionvalue). Övriga
resultat från analas av metaller grundvatten inom undersökningsområdet visar värden som
underskrider Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, holländska interventionvalues
och/eller SGUs riktvärden.

Avseende klorfenoler påvisades i provpunkten 19T01 halter av di- och triklorfenoler marginellt
över holländska riktvärden för målnivå (target values), men med god marginal under holländska
interventionvalues.

Inga halter av PAH eller petroleumämnen över laboratoriets rapporteringsgräns, eller SPBIs
riktvärden, påvisades.

För laboratorieanalysprotokoll, se Bilaga 6 till MUR daterad 2019-07-12.

5.4.7 SAMMANFATTNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN OCH FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING

Resultat från utförd undersökning visar generellt låga föroreningshalter inom undersökt område.
Lokalt har det dock i ytlig fyllning (ner till ca 1 m u y) påträffats halter av metaller och
petroleumämnen i halter över KM- och MKM-riktvärden. Vidare har det djupare fyllning, i material
innehållande sågspån (ca 1,5-2,5 m u my) påvisats halter av klorfenoler, ämnen från klorerade
pesticider (i detta fall hexaklorcyklohexan/Lindan) samt mineralolja i nivåer över KM-riktvärden
eller motsvarande holländska riktvärden. De påvisade förhöjda halterna av mineralolja bedöms
dock ej bero på föroreningar utan i stället vara naturligt förekommande, såsom de ofta
förekommer i organiskt material. Naturliga jordar inom området bedöms inte vara förorenade.

Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning och är av översiktsiktlig karaktär, samt
eftersom det förekommer mäktiga lager med fyllning inom området, kan det inte uteslutas att det
inom området förekommer föroreningar som ej påvisats i denna undersökning.

De föroreningar som förekommer inom området, främst i ytlig jord, i halter över KM- och MKM-
riktvärden bedöms kunna innebära risk för skadlig exponering vid framtida byggnation av
bostäder. Exponering kan ske via inandning av ånga, intag av jord, intag av växter som odlats i
förorenad jord, hudkontakt och inandning av förorenade dammpartiklar. Avseende föroreningar
som påvisats i djupare jordlager, bedöms risk för skadlig exponering av dessa som mycket liten
på de djup som de förekommer.

Inför en kommande exploatering bör åtgärder vidtas för att reducera risk för skadlig exponering.
Som åtgärdsmål bör generellt gälla att marken uppfyller KM-riktvärden. Omfattning av åtgärder
bör dock beslutas efter att detaljplanen antagits och lägen på byggnader etc. fastställts, samt ska
åtgärder samrådas med tillsynsmyndigheten. Kompletterande provtagningar rekommenderas för
att få mer information om föroreningssituationen, för att avgränsa nu påvisade föroreningar samt
för underlag om klassificering av förorenade massor och andra överskottsmassor.

Resultat från analys av grundvatten visade något förhöjda halter av nickel och klorfenoler i en
provpunkt (19T01). Påvisade halter bedöms inte innebära någon risk för skadlig exponering. Detta
då exploateringsområdet kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. Ingen påtaglig spridning
innebärande miljörisk bedöms heller förekomma. Påvisade halter i grundvattnet bedöms därför
inte föranleda behov av åtgärder.

5.5 MARKRADON

Enligt utförda markradonmätningar [1] har markradonhalter mellan 11,7-30,9 kBq/m3 mätts upp.



Uppdrag: 294375, Alvesta 14:1 - Geoteknisk och miljöteknisk undersökning 2019-07-12

Beställare: Alvesta Kommun

O:\JKP\294375\G\_Text\PM\294375 Planeringsunderlag Alvesta 14_1.docx

9 (11)

6 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER
Nedan beskrivs geotekniska rekommendationer inför antagandet av en detaljplan i Alvesta
avseende bostadshus.

6.1 GRUNDLÄGGNING

Grundläggningsförhållanden inom vid och omkring undersökningspunkterna 19T01, 19T04 och
19T07 är mindre gynnsamma då marken till stor del utgörs av fyllt material med varierande
kvalité. Även stor andel torv och gyttja har påträffats. Grundläggning genom pålning kan därmed,
utifrån nu utförda översiktliga undersökning, ses som en fördelaktig metod.

Vid resterande undersökningspunkter är marken mer gynnsamma. Grundläggning kan utföras på
narturlig jord med exempelvis platta på mark. Vid grundläggning med platta på mark ska ytlig
mineraljord med organiskt innehåll schaktas bort och ersättas med friktionsjord. Allt
packningsarbete ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17.

All grundläggning ska utföras frostfritt.

6.2 SCHAKT- FYLLNINGS OCH PACKNINGSARBETEN

Schaktarbeten bedöms kunna utföras med slänt. Schakter med obelastade släntkrön och ovanför
grundvattenytan kan utföras i lutning 1:1 i lera och lermorän och i släntlutning 1:1,5 i
friktionsjord.

Släntytor ska skyddas mot erosion och nederbörd. Markarbeten utförs lämpligast vid torr väderlek.
Grundläggning får inte utföras på tjälade massor.

Rekommendationer under kapitel 9 beaktas avseende föroreningar.

Packning ska ej utföras vid nederbörd eller på tjälade massor.

All schakt- och packningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. Vid
schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer ”Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i
jord” beaktas. Rekommendationer under kapitel 9 ska beaktas avseende föroreningar.

Vid eventuellt schaktarbete under grundvattenytan ska grundvattennivån avsänkas till minst 0,5 m
under planerad schaktbotten för att undvika försämrade hållfasthetsegenskaper i den frilagda
terrassytan. Temporära grundvattensänkningar inom schakter utförs lämpligen med hjälp av
pumpgropar.

6.3 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Vid anläggning av hårdgjorda ytor ska överbyggnad dimensioneras för förekommande
terrassmaterial. Lera och lermorän tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 och sand
förekommer ställvis med finkornigt material och tillhör därför materialtyp 3B och
tjälfarlighetsklass 2.

6.4 LEDNINGAR

Grundläggning av ledningar kan behövas utföras med förstärkt ledningsbädd i delar av området.

Temporär grundvattensänkning kan lokalt komma att erfordras för ledningsschakter.

6.5 AVVATTNING

Markytor ska utföras med fall från byggnaden.

6.6 MARKRADON

Uppmätta värden, 11,7-30,9 kBq/m3, gör att området hamnar inom normalriskintervallet.
Grundläggning av ny byggnad ska därför ske radonskyddat, vilket innebär exempelvis täta
genomföringar i plattan.
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7 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofilen och relativ
fasthet samt de miljögeotekniska förhållandena inom området.

Vid detaljprojektering av byggnader och konstruktioner krävs att kompletterande geotekniska
undersökningar utförs i läge för dessa och materialparametrar för grundläggning av varje objekt
tas fram. Vidare bör kompletterande miljögeotekniska provtagningar utföras för att få mer
information om föroreningssituationen, för att avgränsa nu påvisade föroreningar samt för
underlag om klassificering av förorenade massor och andra överskottsmassor.

8 MILJÖGEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER
Resultat från utförd miljögeoteknisk undersökning visar lokalt halter av undersökta ämnen i jord,
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och för
mindre känslig markanvändning (MKM). Vid jämförelse med haltkriterier för mindre än ringa risk
(MRR), som tillämpas vid återanvändning av massor i anläggningsändamål, överskrids dessa i
enstaka analyser.

Föroreningarna har inte avgränsats i nu utförd undersökning, men bedöms förekomma lokalt i
fyllnadsmaterial. Naturliga jordar inom undersökningsområdet, bedöms därmed generellt uppfylla
markanvändning motsvarande KM.

Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning och är av översiktsiktlig karaktär, samt
eftersom det förekommer mäktiga lager med fyllning inom området, kan det inte uteslutas att det
inom området förekommer föroreningar som ej påvisats i denna undersökning. Kompletterande
provtagningar rekommenderas för att få bättre underlag om föroreningssituationen, för att
avgränsa nu påvisade föroreningar samt för underlag om klassificering av förorenade massor och
andra överskottsmassor.

Analys av grundvattnen visar något förhöjda halter av nickel samt klorfenoler i en provtagningspunkt,
men dessa halter bedöms ej föranleda behov av åtgärder. Dock bör de förhöjda konduktivitetsvärdena
som erhölls vid fältmätning följas upp med kompletterande provtagning och ackrediterad
laboratorieanalys.

Påvisade föroreningar i jord bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa eller för miljön vid
den markanvändning som för tillfället råder, dvs. som obrukad mark/parkområde, och inga åtgärder
bedöms som erforderliga. Vid en framtida byggnation av bostäder kan påvisade föroreningar i
fyllningen – speciellt i ytligare fyllning – utgöra viss hälsorisk. Efterbehandlingsåtgärder bör därför
vidtas för att reducera risk för skadlig exponering. Markmiljön bedöms ej vara negativt påverkad av
de lokalt förhöjda föroreningshalterna.

Exploateringen kan, beroende på val av grundläggningsmetod, komma att innebära att delar av de
förorenade fyllnadsmassorna av geotekniska skäl schaktas ur i samband med
grundläggningsarbeten. Även andra ytor kring byggnader (interna gator, parkeringar etc.) kan
medföra att schakt utförs av geotekniska skäl. Därigenom kommer viss mängd av de föroreningar
som påvisats att schaktas ur och transporteras bort från området. Oavsett den schakt som utförs
av geotekniska skäl, rekommenderas att åtgärder vidtas för att avgränsa och avlägsna nu påvisade
metall- och petroleumföroreningar i jord i punkterna 19T05, 19T07, 19T09 och provyta 19TSP3,
samt att åtgärder utförs i övrigt i den omfattning som behövs för att säkerställa att ingen skadlig
exponering sker.

Vid ev. schakt för grundläggning av byggnad samt schakt för nedläggning av ledningar etc. kan
schaktvatten komma att behöva hanteras. Observera att all avledning av uppumpat grundvatten
till kommunalt dagvattennät kräver godkännande från ledningsägare samt tillsynsmyndigheten.
Även infiltration inom arbetsområdet ska samrådas med tillsynsmyndigheten.

Då förorenade massor hanteras vid kommande markarbeten är dessa arbeten att betrakta som
efterbehandlingsåtgärder. Vid dessa arbeten ska alla massor hanteras utifrån föroreningsgrad.
Observera att all schakt- och efterbehandling ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.
En sådan anmälan ska vara myndigheten tillhanda senast sex veckor innan arbetena påbörjas.
Förorenad jord ska omhändertas på godkänd mottagningsanläggning, och all hantering av jord
från det undersökta området ska uppfylla Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
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För att klassificera massorna rätt vid mottagningsanläggning rekommenderas att:

Ø föroreningar med halter över KM, respektive MKM-riktvärden, avgränsas från övriga
massor.

Ø övriga fyllnadsmassor provtas enligt omfattning som samråds med tillsynsmyndigheten.

Ø naturliga massor ej blandas med fyllnadsmassor.

Naturliga massor visar generellt halter under KM-riktvärden och bör därför kunna återanvändas
fritt inom arbetsområdet. Vid eventuell återanvändning av naturliga massor i anläggningsändamål
på annan plats, ska förfarandet ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Om
halterna i naturligt material överskrider haltkriterier för MRR, krävs en anmälan.

Fyllnadsmaterial som schaktas ur vid markarbetena med halter under KM-riktvärden bör, om
behov finns, kunna återanvändas vid återfyllnadsarbeten inom arbetsområdet. Externt material
som tillförs fastigheten ska vara rent, vilket vanligtvis innebär halter under KM-riktvärden.
Observera att tillsynsmyndigheten även kan besluta om att externt material ska uppfylla
haltkriterier för MRR.

Observera att det är tillsynsmyndighetens beslut avseende anmälan som slutligen avgör all
hantering av massor vid kommande markarbeten.

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges
tillsynsmyndigheten.


