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INLEDNING
Föreliggande PM är en revidering av tidigare slutrapport med datering 2018-02-16 som
behandlar rekommendationer avseende geoteknik, miljöteknik och grundvatten inför det
fortsatta arbetet med planprogrammet för rubricerat objekt. I Rev. A har figur 6 ersatts med en
ny bakgrundskarta, och bilaga 2 samt bilaga 3 har ersatts med uppdaterat material från utkast
till ”Planprogram för Hamnstaden, Ystads kommun, Skåne län” (Sweco, 2018). Den aktuella
revideringen har utförts utan en förnyad granskning av hela handlingen.
Sammanställning av resultat i nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport MUR,
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2018-02-16 med revideringsdatum 2019-04-10.
PM Rekommendationer inför planprogram utnyttjas vid det fortsatta arbetet med
planprogrammet för hamnstaden Ystad och vid översiktlig projektering. Vid upprättande av
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska och
miljötekniska uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerat
grundläggningsarbete, inarbetas samt kompletteras med ytterligare undersökningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

OBJEKT................................................................................................................................... 5

2

ÄNDAMÅL............................................................................................................................. 6

3

UNDERLAG ........................................................................................................................... 6

4

STYRANDE DOKUMENT ................................................................................................. 7

5

PLANERAD/FÖRESLAGEN BYGGNATION ............................................................... 7

6

GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ........................ 7

7

6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ................................................................................... 7

6.2

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...................................................................... 8

MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN ............................................................................ 8
7.1

INVENTERING OCH INVENTERINGSSRESULTAT .................................................... 8

7.1.1 INLEDNING ...........................................................................................................8
7.1.2 HAMN- OCH UTFYLLNADSHISTORIK ..................................................................9
7.1.3 RESULTAT FRÅN MIFO-INVENTERING INOM HAMNOMRÅDET ....................... 10
7.1.4 VERKSAMHETER OCH BYGGNADER ................................................................. 11
7.1.5 RESULTAT FRÅN TIDIGARE UTFÖRDA MILJÖTEKNISKA
MARKUNDERSÖKNINGAR........................................................................................... 11
7.1.6 IAKTTAGELSER VID PLATSBESÖK ..................................................................... 12
7.1.7 TÄNKBARA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH FÖRORENINGAR ............................. 12
7.2

JÄMFÖRVÄRDEN ................................................................................................................ 12

7.3

RESULTAT FRÅN NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ......................................... 13

7.3.1 JORD .................................................................................................................. 13
7.3.2 GRUNDVATTEN................................................................................................. 14

Uppdrag: 281561, Miljökonsekvensbeskrivning för planprogram
Beställare: Ystads kommun
O:\MAL\281561\G\_Text\Rev A\pm - rev A.docx

3(21)

2018-02-16
Rev. A 2019-04-10

8

9

10

BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN OCH
EFTERBEHANDLINGSBEHOV ..................................................................................... 14
8.1

INLEDNING ............................................................................................................................ 14

8.2

OMRÅDE A ............................................................................................................................ 15

8.3

OMRÅDE B............................................................................................................................. 16

8.4

OMRÅDE C ............................................................................................................................ 16

8.5

OMRÅDE D ............................................................................................................................ 16

8.6

OMRÅDE E ............................................................................................................................. 17

8.7

OMRÅDE F ............................................................................................................................. 17

8.8

SAMLAD BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN ................................. 17

8.9

BEDÖMNING AV EFTERBEHANDLINGSBEHOV ...................................................... 18

REKOMMENDATIONER ................................................................................................ 19
9.1

INLEDNING ............................................................................................................................ 19

9.2

GRUNDLÄGGNING ............................................................................................................. 19

9.3

SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN ......................................................................... 19

9.4

GRUNDVATTENSÄNKNING ............................................................................................ 20

9.5

ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR ................................................................... 20

9.6

EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER OCH HANTERING AV MASSOR ................ 20

VIDARE UNDERSÖKNINGAR OCH PROJEKTERING ......................................... 21

Bilagor
Beteckning

Datum

Bilaga 1: Inventeringsresultat, 1 sida

2018-02-16

Bilaga 2: Strukturplan, Ystad Hamnstad (utkast), 1 sida

2019-04-10

Bilaga 3: Strukturplan hushöjder, Ystad Hamnstad (utkast), 1 sida

2019-04-10

Uppdrag: 281561, Miljökonsekvensbeskrivning för planprogram
Beställare: Ystads kommun
O:\MAL\281561\G\_Text\Rev A\pm - rev A.docx

4(21)

2018-02-16
Rev. A 2019-04-10

1

OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Ystads kommun utfört en översiktlig geoteknisk och miljöteknisk
undersökning i Ystad hamn inom planområdet Hamnstaden Ystad, som ligger centralt belägen i
Ystad, se figur 1 och figur 2. Den miljötekniska utredningen omfattar även ett mindre delområde
inom befintligt spårområde, som ligger norr om planområdet. Inga undersökningar har i
föreliggande undersökning gjorts inom detta delområde utan en bedömning av
föroreningssituationen baseras på erfarenheter av liknande områden.
Undersökningsområdet för den miljötekniska och geotekniska undersökningen utgörs till största
delen av hårdgjorda asfalterade ytor inom hamnområdet. Utöver hårdgjorda ytor förekommer
även områden med betong, plattsättning, gräs, grus och buskage. Inga undersökningar har
utförts inom vattenområden.
Den övervägande delen av undersökningsområdet ligger nära befintliga kajkonstruktioner inom
hamnområdet. I hamnområdet finns befintliga byggnader, ramper för färjetrafik,
industrifastigheter, silos m.m. I de norra delarna utgörs undersökningsområdet av stadsmiljö
med befintlig byggnation.
Undersökningsområdet är relativt plant med inmätta marknivåer vid undersökningspunkterna
som varierar mellan +1,9 och +2,7. Samtliga nivåer i föreliggande PM är angivna i höjdsystem RH
2000.

Figur 1. Karta över Ystad samt flygbild över Ystads hamnområde (underlag från hitta.se).
Undersökningsområdet ligger inom röd markering. Notera att markeringarna är ungefärliga. Se
ritning 100G1101 för en detaljerad lokalisering av undersökningsområdet.
Carina Ivarsson har varit beställarens kontaktperson. Cristiano Piga har varit uppdragsansvarig
för Tyréns AB. Karin Kockum har varit teknikansvarig avseende miljöteknik och Mattias Lindén
har varit teknikansvarig avseende geoteknik. Intern granskning har utförts av Anneli Palm och
Mattias Lindén.
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Figur 2. Karta över planområde Hamnstaden (markerat område) i centrala Ystad (underlag från
” Begäran om uppdrag för Planprogram Hamnstaden inom stadsdelen Hamnen i Ystad Ystads
kommun, Skåne län”, Stadsbyggnadsavdelningen Ystads kommun, Tjänsteskrivelse –
Beslutsunderlag 2017-01-19).

2

ÄNDAMÅL

Utförd undersökning syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska och miljötekniska
markförhållandena, samt översiktligt bedöma om det föreligger ett efterbehandlingsbehov
avseende markföroreningar, inom undersökningsområdet inför det fortsatta arbetet med
planprogram Hamnstaden Ystad.
Resultaten från undersökningen ska bland annat utgöra underlag för upprättande av
miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet. Planprogrammet syftar bland annat till att
utreda förutsättningarna för att omvandla nuvarande område, som huvudsakligen nyttjas för
hamnverksamhet, till bostadsområden med park och grönområden.

3

UNDERLAG

Följande dokument har utgjort underlag för föreliggande PM:
·

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och miljöteknik. Planprogram
Hamnstaden i Ystad, upprättad av Tyréns 2018-02-16.

·

Grundvattennivåer i januari. www.sgu.se/omsgu/nyheter/2018/januari/grundvattennivaer-januari/, SGU 2018-01-25.
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4

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1. Styrande dokument.
Dokument
Eurokod 7, 1997
TK Geo 13 & TR Geo 13
AMA Anläggning 17
IEG Rapport 2:2008 rev 3.0: Tillämpningsdokument Grunder
Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord, 2005
Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverkets
rapport 5976, 2009 rev. 2016
SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och
dieselanläggningar (2011 rev.2012).
Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3.

5

PLANERAD/FÖRESLAGEN BYGGNATION

I strukturplanen för planprogrammet Hamnstaden Ystad framgår att det inom planområdet avses
byggas bostadshus och kontorsbyggnader, park och grönområden med tillhörande stråk för biloch busstrafik samt gång- och cykelvägar, se bilaga 2. Planerad byggnation avses byggas utan
källare i 3-6 våningsplan, se bilaga 3.
Nivåer för färdigt golv i planerade byggnader planeras till +3,5, vilket innebär en höjd mark inom
lägen för byggnaderna, alternativt till +2,5 givet att befintliga kajer höjs och förstärks.

6

GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

I utförda punkter utgörs jordlagerföljden under förekommande asfalt och plattsättning av
fyllning på friktionsjord. Lokalt noteras organisk jord mellan fyllning och friktionsjord i två
punkter. I 5 st punkter har lermorän påträffats under friktionsjorden.
Fyllningen består av ett varierande innehåll av sand, grus, lera, silt, sten, humusjord och
omlagrad lermorän med ställvisa inslag av kol, tegel och cement. Fyllningens mäktighet uppgår
till mellan 0,5 och 2,2 m, med undantag för punkterna 18T21, 18T27 och 18T30 där
mäktigheten är större och varierar mellan 2,5 och 3,6 m. Fyllning innehållande organisk jord
alternativt jordlager med torv kan inte utvärderas med avseende på hållfasthets- och
deformationsegenskaper utifrån utförda sonderingar, men bedöms ha en mycket lös
lagringstäthet.
I punkt 18T12 påträffas lermorän under fyllningen på djupet 1-1,5 m u my, och i punkt 18T16
påträffas högförmultnad torv under fyllningen på djupet 2,0-2,5 m u my. Under dessa båda
lager, och under fyllningen i övriga punkter, påträffas friktionsjord. Friktionsjorden består av
sand, finsand och mellansand som ställvis är grusig. Lokalt är delar av förekommande
friktionsjord gyttjig (18T11, 18T14) och ställvis påträffas torv- och gyttjeskikt (18T13, 18T19,
18T32, 18T36) samt skikt av växtdelar (18T12). Friktionsjordens uppmätta mäktighet varierar
mellan 1,0 m och 6,5 m och påträffas som djupast ner till avslutad provtagning 7,0 m u my.
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Friktionsjordarna inom planområdet har generellt en medelfast till mycket fast lagringstäthet.
Ställvis förekommer friktionsjord med mycket lös lagringstäthet.
I punkterna 18T14, 18T16, 18T19, 18T26 och 18T29 har lermorän påträffats under
friktionsjorden på nivåer som varierar mellan 4 och 7 m u my. Störst mäktighet av lermorän har
påträffats i punkt 18T29 där lermorän noterades från 5,2 m u my ner till undersökt djup.
Förekommande lermorän har en mycket hög till extremt hög odränerad skjuvhållfasthet.
För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga
1 i MUR.
6.2

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Vid skruvprovtagningen noterades fria vattenytor i 26 punkter på djup mellan 1,7 och 2,5 m u
my, vilket motsvarar nivåer mellan +0,5 och +0,7.
Vid avläsningar av grundvattennivåer i installerade grundvattenrör har grundvatten noterats på
nivåer enligt tabell 2, se även ritningarna 100G1191 och 100G1192 i MUR.
Tabell 2. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.
Punkt

Marknivå

Spetsnivå

Uppmätt grundvattennivå
2018-01-23

18T03

+2,5

-1,6

+0,5

18T11

+2,7

-1,3

+0,7

18T26

+2,5

-1,6

+0,5

18T34

+2,3

-1,8

+0,5

Notera att grundvattenytan inte är statisk utan fluktuerar under året. Normalt påträffas de
högsta grundvattennivåerna i södra Sverige under februari-mars, medan motsvarande lägsta
nivåer normalt infaller under oktober-november. Vid tidpunkten för undersökningen var
grundvattennivåerna inom regionen nära de normala till strax över de normala i stora magasin
och över de normala i små magasin för perioden på året, se SGU 2018-01-25.
Utifrån utförda grundvattenmätningar, och undersökningsområdets läge, bedöms
grundvattennivån till största del styras av rådande havsnivå.

7

MILJÖTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

7.1

INVENTERING OCH INVENTERINGSSRESULTAT

Underlagsmaterial som samlats in och använts i inventeringsarbetet redovisas i tillhörande MUR
kapitel 3, upprättad av Tyréns AB, daterad 2017-02-16.
7.1.1 INLEDNING
Arbetet med den miljötekniska markundersökningen inleddes med en inventering avseende
tidigare utförda miljötekniska utredningar och undersökningar, verksamhets- och
utfyllnadshistorik mm. Inventeringsresultaten har utgjort underlag vid upprättandet av
provtagningsplanen för nu utförda fältundersökningar med avseende på placering av
provpunkter och för val av fält- och laboratorieanalyser.
Insamling av underlagsmaterial avseende tidigare utförda miljötekniska utredningar och
undersökningar har samordnats och utförts av beställaren. Tyréns har även fått
underlagsmaterial direkt från Ystad Hamn Logistik AB samt av länsstyrelsen i Skåne län. Vidare
har Tyréns haft muntlig kontakt med personer på Ystad-Österlenregionens miljöförbund och
länsstyrelsen. I inventeringen studerades även flygbilder, kartmaterial mm. Ett platsbesök
gjordes tillsammans med Ystad Hamn Logistik den 4 december 2017.
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7.1.2 HAMN- OCH UTFYLLNADSHISTORIK
Ystad hamn har utvecklats kring en åmynning, som då låg norr om planområdet för
Hamnstaden, cirka 200 meter öster om S:ta Marias kyrka. Markområdet söder om åmynningen
har successivt fyllts ut, troligen även genom sanddrift från havet. Under slutet av 1600-talet
anlades vågbrytare samt en brygga (Ystads skeppsbro), som låg i Hamngatans förlängning väster
om åmynningsområdet. Under denna period startade post- och passagerartrafik till Tyskland.
Under mitten på 1800-talet påbörjades utbyggnad av det nuvarande hamnområdet och
hamnbassängen i den östra delen fördjupades genom en stor urgrävning som gjordes för hand.
Hela planområdet för Hamnstaden utgörs av ett utfyllnadsområde. Hamnens utformning 1917
framgår av figur 3.

Figur 3. Hamnkarta från 1917 (från Ystad hamns historia (Sjöhistoriska föreningen i Ystad
2016).
Fram till mitten av 1900-talet sker utfyllnader i den östra delen av hamnområdet och den Västra
kajen och Revhuskajen breddas, se figur 4. Under 1970-talet sker en större utfyllnad inom den
östra delen av hamnbassängen och en småbåtshamn anläggs väster om hamnbassängen, se
figur 5. Vid inventeringsarbetet har det inte framkommit några uppgifter om vilka massor som
har använts vid utfyllnadsarbetena.
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Figur 4. Flygfoto över hamnområdet från 1955-1967 (från Eniro).

Figur 5. Flygfoto över hamnområdet från 2011-2014 (från Eniro).
7.1.3 RESULTAT FRÅN MIFO-INVENTERING INOM HAMNOMRÅDET
En MIFO-inventering (fas 1) har utförts för Ystad hamn och hela verksamhetsområdet för hamnen
har riskklassats i riskklass 2, stor risk för hälsa och miljö. I underlagsmaterialet till MIFOinventeringen och i länsstyrelsen MIFO- inventering redovisas delområden för
verksamheter/aktiviteter som är tänkbara källor för mark- och grundvattenföroreningar. De
verksamheter/aktiviteter som ligger inom planområdet Hamnstaden Ystad är följande:
·

Område 1: Område för intag av petroleumprodukter från kaj till lagringscisterner under
1960-1970-talen med markförlagd överföringsledning. Inga kända oljeläckage eller
incidenter. Idag utgörs området en del av ett färjeläge.
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·

Område 4: Under perioden 1880-1970 låg inom detta delområde ett skeppsvarv. Inom
skeppsvarvets verksamhetsområde fanns bland annat en galvaniseringsanläggning och
smedja. Några föroreningsläckage eller incidenter är inte kända. Idag är området
asfalterad och utgör till stor del färjeläge för Bornholmstrafiken.

·

Område 5: Före 1950-talet bedrevs kol- och kokshantering inom detta delområde. Idag
är Lantmännen verksamma inom området och lagrar spannmål med tillhörande silos
och förrådsbyggnader. Några föroreningsläckage eller incidenter är inte kända.

·

Område 14: Detta område är utfyllt från 1970-talet och framåt och inom det bedrivs
idag hamnverksamhet. Några föroreningsläckage eller incidenter är inte kända

Lägen och utbredning av respektive delområde framgår av bilaga 1, se även figur 2 för
gatunamn och kajer.
Mot öster gränsar planområdet till ett tidigare verksamhetsområde (område 9 enligt MIFOinventeringen) för bland annat skrotupplag, metallhantering, demontering av fartyg och
tillverkning av acetylengas från karbid.
Av bilaga 1 framgår även läge (från Va-Teknik & Vattenvård 2013-05-15) för den markförlagda
ledningen som under 1960-1970-talen användes för överföring av petroleumprodukter till
lagringscisterner. Av underlagsmaterialet framgår inte om denna ledning är kvar eller är riven.
7.1.4 VERKSAMHETER OCH BYGGNADER
Planområdets östra del utgörs idag av hamnverksamhet med enstaka kontors- och
förrådsbyggnader samt en färjeterminalbyggnad och järnvägsstationsbyggnad i den norra delen.
Inom den västra delen av planområdet ligger Lantmännens verksamhetsområde för
spannmålshantering med förråds- och silobyggnader på den Västra kajen, samt silobyggnaden
som ligger norr om kajen. Denna silo (som kallas ”Sockersilon”), som inledningsvis användes av
Sockerbolaget för lagring av socker, används idag för spannmålsförvaring. Norr om den Västra
kajen finns förrådsbyggnader och i en byggnad är Novakliniken verksam.
Väster om Sockersilon finns en byggnad som tidigare varit varmbadhus och även en mekanisk
verkstad har varit verksam i denna byggnad. En MIFO-identifiering har gjorts för den före detta
mekaniska verkstaden (objekt Klemans mekaniska verkstad). Objektet klassades i branchklass 3
och har därför ej valts ut för vidare MIFO-inventering. Idag finns en skeppshandel i byggnaden.
Inom området mellan Spanienfararegatan och Sjömansgatan/Österleden finns byggnader som
används/har använts för lager, förråd samt mindre verkstäder samt kontors- och bostadshus.
7.1.5 RESULTAT FRÅN TIDIGARE UTFÖRDA MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR
År 2009 utfördes inför ombyggnad av färjeläge 3, som ligger inom sydöstra delen av
planområdet för Hamnstaden, en miljöteknisk markundersökning inom ett mindre markområde
(se bilaga 1). Undersökningen omfattade provtagning i fem provpunkter där totalt tio jordprover
analyserades på laboratorium med avseende på metaller, PAH och petroleumämnen. Inga halter
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM)
påvisades. I tre av jordproverna uppmättes halter av PAH H som överskrider riktvärdet för
känslig markanvändning (KM), och i ett av dessa prov låg även halten PAH M strax över
riktvärdet för KM (Hintze Miljöteknik AB, 2009-02-11).
Under 2012 utfördes en miljöteknisk markundersökning vid den norra delen av byggnaden, som
ligger öster om ”Sockersilon”. Undersökningen omfattade fyra provpunkter (B1-B4), vars lägen
framgår av bilaga 1. Resultaten visar att i ett av tre analyserade jordprover har kadmium och
kvicksilver uppmätts i halter som ligger över de generella riktvärdena för KM, men under
riktvärdena för MKM (Va-Teknik & Vattenvård AB 2012-10-10).
Under 2013 utfördes en miljöteknisk markundersökning främst inom Revhuskajen, men även två
provpunkter (B22 och B23) inom planområdet för Hamnstaden ingick i undersökningen. De två
provpunkterna ligger i området för den tidigare överföringsledningen för petroleumprodukter,
se bilaga 1. Ett jordprov från punkt B23 analyserades på laboratorium med avseende på PAH och
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petroleumämnen. Inga halter över de generella riktvärdena för KM påvisades i detta jordprov
(Va-Teknik & Vattenvård 2013-05-15).
Inför muddringsarbeten utfördes en sedimentundersökning 2012 i den inre och yttre
hamnbassängen varav tre provpunkter (provpunkt 1-3) ligger inom planområdet för
Hamnstaden, se bilaga 1. I dessa tre provpunkter analyserades sex sedimentprov på
laboratorium med avseende på metaller, PAH, PCB och tennorganiska föreningar. Resultat från
sedimentprovtagningen tillståndsklassificerades enligt Naturvårdsverkets rapport 4914 Bedömningsgrunder för miljökvalitet Kust och Hav.
Resultaten visar att flertalet metallhalter i sedimentproven klassificeras i tillståndsklass 1 – ingen
halt. Flertalet kadmiumhalter och enstaka kopparhalter klassificeras i tillståndsklass 2 – låg halt.
PAH-halter (PAH 11) i fyra av sedimentproven tillhör tillståndklass 3 - medelhög halt, i ett prov
klass 4 – mycket hög halt, och i ett prov i klass 2 - låg halt. Uppmätta halter av PCB-7
klassificeras i tillståndsklass 1 (”ingen halt”) i tre av de sex sedimentproven och varierar mellan
klass 2-4 (låg-hög halt) i de övriga tre proven. Av analyserade tennorganiska föreningar
påvisades tre föreningar (monobutyltenn, dibutyltenn och tributyltenn) i samtliga sex
sedimentprov och spår av trifenyltenn i ett av proven (DGE AB 2012-04-30).
Resultat från en motsvarande sedimentprovtagning under 2017 i samma provtagningspunkter
visar på likartad tillståndsklassning för metaller, PAH och PCB som vid provtagningen som
utfördes 2012. Påvisade halter av tennorganiska föreningar är lägre 2017 än uppmätta halter vid
provtagningen 2012.
7.1.6 IAKTTAGELSER VID PLATSBESÖK
Vid platsbesöket konstaterades att stora delar av planområdet är hårdgjort och inga synliga
tecken på markföroreningar registrerades. Järnvägsspår och stickspår noterades på östra sidan
av Västra kajen samt från stationsområdet till tågfärjeläget inom den östra delen av planområdet
Sannolikt har det tidigare funnits fler järnvägsspår/stickspår inom andra delområden av
planområdet.
7.1.7 TÄNKBARA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH FÖRORENINGAR
Baserat på inventeringsresultat och på erfarenheter från andra områden med likartad
verksamhet, bedöms tänkbara föroreningskällor inom planområdet främst utgöras av spill och
läckage av petroleumprodukter (t ex drivmedel och eldningsolja) från tankar samt vid ställen för
påfyllning/utlastning.
Inom området för det tidigare skeppsvarvet kan spill och läckage ha skett av till exempel
petroleumämnen, organiska lösningsmedel, metaller och tennorganiska föreningar.
Även den tidigare kolhanteringen på Västra kajen utgör en tänkbar föroreningskälla av metaller
och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) för föroreningsspridning till ytliga jordlager inom
markområden där kol har lagrats.
Inom tidigare och befintliga spårområden finns risk för att ytliga jordlager har förorenats av
diffus spridning av metaller och PAH från urlakning av slipers samt slitage av räls och vagnshjul.
Det är även tänkbart att föroreningar kan ha spridits till marken via spill och läckage från
godsvagnar.
Vidare kan området vara utfyllt med diffust förorenade fyllnadsmassor, som vanligtvis brukar
vara förorenade av metaller och PAH.
7.2

JÄMFÖRVÄRDEN

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.
För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009 rev 2016). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan
riktvärden för KM eller MKM användas, se tabell 3.
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av val av generella riktvärden för mark (Naturvårdsverket,
2009).
Skyddsobjekt
KM
MKM
Människor som vistas på
Heltidsvistelse
Deltidsvistelse
området
Skydd av markens ekologiska
Begränsat skydd av markens
Markmiljön på området
funktion
ekologiska funktion
Grundvatten inom och intill
Grundvatten 200 m nedströms
Grundvatten
området skyddas
området skyddas
Skydd av ytvatten, skydd av
Skydd av ytvatten, skydd av
Ytvatten
vattenlevande, organismer
vattenlevande, organismer
Eftersom större delen av planområdet planeras för bostadsbyggnation bedöms – för en
inledande riskbedömning av föroreningssituationen – Naturvårdverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) generellt vara tillämpliga att använda vid jämförelse med
uppmätta halter inom planområdet. Inom vissa mindre delområden är planerad markanvändning
att betrakta som mindre känslig och jämförelse av uppmätta halter görs därför även med de
generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM).
För grundvatten har uppmätta halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPIs
riktvärden för grundvatten vid bensinstationer och dieselanläggningar (SPI 2011, reviderad
2012) avseende exponeringsvägen ”ångor i byggnader” och för miljörisk ”ytvatten”, vilka
bedöms tillämpliga för planerad bostadsbyggnation. För metaller och klorerade lösningsmedel
jämförs uppmätta halter med SGUs tillståndsklassning för grundvatten (SGU rapport 2013:01)
och Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLVFS 2011:3).
7.3

RESULTAT FRÅN NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Lägen för provpunkter och sammanställning av fält- och laboratoriearbeten redovisas i till
föreliggande PM tillhörande MUR (Tyréns 2017-02-16).
7.3.1 JORD
Resultat från utförda XRF-mätningar (se bilaga 2 i MUR) indikerar på låga metallhalter i
majoriteten av uttagna jordprov. Utförda XRF-mätningar tyder på förhöjda metallhalter i enstaka
jordprov i följande borrpunkter; 18T03, 18T09, 18T11, 18T13, 18T15, 18T17, 18T19, 18T30,
18T36.
Resultat från utförda PID-mätningar visar på låga halter (<10 ppm) av lättflyktiga organiska
ämnen i jordprov i 33 av 36 provpunkter. I provpunkt 18T03 uppmättes höga halter (maxhalt
351 ppm) av lättflyktiga organiska ämnen i jordprov på nivån 2-4 m u my. I provpunkt 18T14
och 18T19 är halten av lättflyktiga organiska ämnen i jordprov förhöjda, se bilaga 2 i MUR.
I 5 av 38 jordprov som analyserats på laboratorium har uppmätta halter överskridit
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM:
·

I prov 18T03 (2,0-3,0 m u my) överskrids riktvärdena för MKM med avseende på alifater
(>C12-C16, >C5-C16 och >C16-C35) och aromater (>C10-C16). I samma prov
överskrider halterna av alifater (>C5-C8, >C10-C12) och aromater (>C8-C10) riktvärdena
för KM.

·

I prov 18T04 (0,2-1,0 m u my) överskrids riktvärdet för MKM med avseende på barium. I
samma prov överskrids även riktvärdena för KM med avseende på PAH H och bly.

·

I prov 18T12 (0-1,0 m u my) och 18T20 (0,1-0,5 m u my) överskrids halterna av PAH H
och PAH M riktvärdena för MKM.

·

I prov 18T19 (0,5-1,0 m u my) överskrider halten av PAH H riktvärdet för MKM. I samma
prov överskrider halterna av PAH M och aromater (>C10-C16) riktvärdena för KM

I 12 av 38 jordprov har halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM, men
underskridande riktvärdena för MKM påvisats. Riktvärden för KM överskrids för ett eller flera av
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följande ämnesgrupper eller grundämnen, aromater (>C10-C16), PAH H, PAH M, arsenik, bly eller
kvicksilver, se bilaga 5 i MUR.
7.3.2 GRUNDVATTEN
På fyra grundvattenprov har screeningsanalys med avseende på lättflyktiga organiska ämnen och
metallanalys utförts på laboratorium. På grundvattenprov från provpunkt 18T03 utfördes även
laboratorieanalys med avseende på de längre alifat- och aromatfraktionerna. Resultaten visar
följande:
·
I grundvattenprov 18T03 har halter av alifater (>C10-C12) påvisats över SPIs riktvärde
för exponeringsvägen ”ångor i byggnader”. Fler fraktioner av alifater, aromater eller av
BTEX har påvisats i samma prov, men inte över riktvärdena för exponeringsvägen ”ångor
eller miljörisk ”ytvatten”. Inte heller överskrider någon halt av analyserade alifat- och
aromatfraktioner eller BTEX Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (SLVFS
2011:3).Vad avser metaller har inga halter påvisats som bedöms som höga eller mycket
höga i jämförelse med SGUs bedömningsgrunder (2013:1) eller Livsmedelsverkets
föreskrifter (SLVFS 2011:3).
·

I grundvattenprov 18T11 överskrids SLVs föreskrifter för dricksvatten (otjänligt,
utgående vatten hos användaren) med avseende på arsenik. Halten av arsenik bedöms
även som mycket hög i jämförelse med SGUs bedömningsgrunder (2013:1) för
grundvatten. I samma grundvattenprov bedöms även halten av nickel som mycket hög i
jämförelse med SGUs bedömningsgrunder (2013:1).

·

I grundvattenprov 18T26 och 18T34 påvisas inga halter av metaller som i jämförelse
med SGUs (2013:1) bedömningsgrunder är att betrakta som höga eller mycket höga.
Vidare har inga halter av alifater (>C5-C8, >C8-C10), aromater (>C8-C10) eller BTEX
påvisats.

Inga halter av klorerade alifater eller andra lättflyktiga organiska ämnen har påvisats över
laboratoriets rapporteringsgränser i något av de fyra analyserade grundvattenproven (18T01,
18T11, 18T26 och 18T34), se bilaga 6 och 7 i MUR.

8

BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN OCH
EFTERBEHANDLINGSBEHOV

8.1

INLEDNING

Bedömning av föroreningssituationen och efterbehandlingsbehovet baseras på planerad
markanvändning, inventeringsresultat samt på resultat från tidigare och nu utförda
miljötekniska markundersökningar.
För redovisningen av föroreningssituationen har markområdet inom planområdet, samt
delområdet norr om planområdet, indelats i sex delområden (område A - område F) i enlighet
med figur 6. Indelningen baseras bland annat på utfyllnadshistorik, tidigare samt nuvarande
verksamheter och utgör olika egenskapsområden.
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Figur 6. Delområde A-F för markområdet inom planområdet.
I tabell 4 redovisas vilka provpunkter från tidigare undersökningar och nu utförd miljöteknisk
markundersökning som ingår inom respektive delområde.
Tabell 4. Ingående provpunkter inom respektive delområde som används vid bedömningen av
föroreningssituationen. Inom parantes anges antal provpunkter inom respektive delområde.
Delområde

Provpunkter inom delområdet

Delområde A

18T02-18T06 (5 st)

Delområde B

18T07-18T09, 18T12-18T14, 18T16, 18T17, 18T36, B1-B4 (13 st)

Delområde C

18T15, 18T18-18T22 (6 st)

Delområde D

18T27-18T30, B23 och 5 st punkter från Hintze Miljöteknik 2009 (10 st)

Delområde E

18T10, 18T11, 18T23-18T26, 18T31, 18T32, 18T34, 18T35, B22 (11 st)

Delområde F

Inga provpunkter

Inga sedimentundersökningar har utförts i föreliggande undersökning. I kapitel 7.1.5 och 8.8
redovisas resultat inom den inre hamnbassängen från tidigare utförda sedimentundersökningar.
8.2

OMRÅDE A

Område A utgörs av Västra kajen som till största del fyllts ut anlagts mellan ca 1920 och mitten
på 1900-talet. Före 1950-talet användes en del av området för kolhantering inklusive lagring och
idag används området till största del för spannmålshantering.
Inom den centrala delen av området (provpunkt 18T03) har en petroleumförorening påträffats i
jordlager mellan ca 2-4 meter under markytan. Uppmätta halter av alifat- och aromatfraktioner
ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. Petroleumföroreningen bedöms vara
orsakad av spill/läckage från en punktkälla, till exempel från en tank med drivmedel eller
eldningsolja. Utbredningen av petroleumföroreningen i sidled har inte kunnat avgränsa av gjord
undersökning.
I fyllnadsjorden (på nivån 0-1 meter under markytan) inom område A har barium påträffats i ett
jordprov i en halt som ligger över det generella riktvärdet för MKM. Inom område A har även
halter av PAH H och bly påvisats i två jordprover i halter som ligger över riktvärdena för KM, men
under riktvärdena för MKM. Övriga uppmätta halter i analyserade jordprov ligger under de
generella riktvärdena för KM. Påträffade PAH- och metallföroreningar bedöms bero på diffust
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förorenade fyllnadsmassor och kopplas främst till förekomst av kol och/eller tegelrester i
fyllningen. Föroreningsutbredningen i sidled kan av gjorda undersökningar inte avgränsas.
Grundvattnet i provpunkt 18T03 är tydligt påverkat av petroleumämnen (alifat – och
aromatfraktioner) och halten av alifater >C10-C12 ligger över riktvärdet för exponeringsvägen
”ångor i byggnader”. Föroreningsgraden i grundvattnet med avseende på metaller och
lättflyktiga kolväten inklusive klorerade lösningsmedel bedöms som låg.
8.3

OMRÅDE B

Utfyllnaden av område B har enligt kartmaterial skett före 1917. Inom området finns bland annat
förrådsbyggnader, mindre verkstäder och en silo för spannmålsförvaring.
Inom den norra delen av området (provpunkt 18T12) har PAH M och PAH H påvisats i fyllning i
ytligt jordlager (0,1-0,5 m u my) i halter som ligger över riktvärdena för MKM. I fyllnadslager,
som inom område B finns ner till ca 1-2 meter under markytan, har i ett flertal jordprov PAH H,
bly och/eller kvicksilver påvisats i halter över riktvärdena för KM, men under MKM-riktvärdena. I
enstaka prov från fyllnadslager överskrider även kadmiumhalten riktvärdet för KM.
Föroreningsgraden i naturliga jordlager under fyllningen bedöms generellt ligga under de
generella riktvärdena för KM.
Påträffade PAH- och metallföroreningar bedöms bero på diffust förorenade fyllnadsmassor och
kopplas främst till förekomst av kol och/eller tegelrester i fyllningen.
Det kan inte uteslutas att marken inom området kan vara förorenade av punktutsläpp, men
föroreningsutbredningen bedöms i så fall vara begränsad i sidled.
Inga laboratorieanalyser på grundvattenprov har utförts inom delområde B. Det bedöms dock
som troligt att grundvattnet kan vara påverkat av de påträffade markföroreningarna (PAH och
metaller) inom området.
8.4

OMRÅDE C

Liksom område B bedöms, baserat på kartmaterial, utfyllnaden inom område C skett före 1917.
Inom den östra och norra delen av området ligger en färjeterminal och järnvägsstationen, äldre
kontors- och bostadshus och den södra delen av området utgörs av kajområde.
Vid Hamntorget (provpunkt 18T19 och 18T20) har PAH M och PAH H påvisats i halter över
riktvärdena för MKM i ytliga fyllnadslager, från markytan ner till ca 0,5-1 meter under markytan. I
ett av dessa jordprov överskrider halten av aromater >C10-C16 riktvärdet för KM, men halten
ligger under riktvärdet för MKM. I ett fyllnadsprov med förekomst av kolrester (provpunkt 18T15
1-1,5 m u m y) påvisades halter av PAH H, arsenik, bly och kvicksilver i halter över de generella
riktvärdena för KM. Av gjorda undersökningar kan föroreningsutbredningen i djup- och sidled
inte avgränsas, men naturliga jordlager under fyllningen bedöms generellt ha en
föroreningsgrad som ligger under riktvärdena för KM.
Inga laboratorieanalyser på grundvattenprov har utförts inom delområde C. Det bedöms dock
som troligt att grundvattnet kan vara påverkat av de påträffade markföroreningarna (PAH och
metaller) inom området.
8.5

OMRÅDE D

Område D utgörs av ett område som till stora delar fyllts ut under 1970-talet och senare. Inom
området finns idag ett antal färjelägen med tillhörande hamnverksamhet.
Inom den södra delen av område D har i enstaka jordprov i fyllningen, vars mäktighet varierar
mellan ca 1-3,5 meter under markytan, PAH H påvisats i halter som ligger mellan riktvärdet för
KM och riktvärdet för MKM.
Baserat på utförda undersökningar bedöms föroreningsgraden i marken inom område D
generellt som låg, med halter som ligger under de generella riktvärdena för KM med ställvisa
delområden med PAH-halter över riktvärdena för KM. Med tanke på hamnverksamheten kan det
inte uteslutas att marken inom området kan vara förorenad av spill/läckage från tänkbara
punktutsläpp, främst av petroleumprodukter. Ytliga jordlager (från markytan ner till ca 0,5-1 m u
my) under tidigare och befintliga spårområden kan vara förorenade av metaller och PAH.
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Inga laboratorieanalyser på grundvattenprov har utförts inom delområde D. Utifrån resultat från
fältmätningar och laboratorieanalyser på jordprov bedöms risken för grundvattenföroreningar
generellt som liten inom området. Vid eventuella punktutsläpp av föroreningar är risken dock
stor att grundvattnet kan vara påverkat vid utsläppsområdet.
8.6

OMRÅDE E

Område E har enligt kartmaterial till största del fyllts ut före 1917. Inom den norra delen av
området var ett skeppsvarv verksam mellan 1880-1970. Inom den södra delen skedde under
1960-1970-talen överföring av petroleumprodukter från kaj till lagringscisterner, se bilaga 1.
Idag bedrivs hamnverksamhet inom området och i den östra delen finns en kontorsbyggnad, en
färjeterminal och mindre verkstadsbyggnader.
Inom markområdet för det tidigare skeppsvarvet i den norra delen av område E har halter av PAH
H uppmätts i ytliga fyllnadlager (ca 0-1 m u my) i halter som ligger i strax över eller över
riktvärdet för KM. För övriga ämnen som analyserats på laboratorium, inklusive tennorganiska
föreningar, inom det tidigare verksamhetsområdet för skeppsvarvet ligger påvisade halter i
analyserade jordprov under riktvärdena för KM.
Inom den södra delen av område E, där överföring av petroleumprodukter från kaj till
lagringscisterner tidigare skett (provpunkt 18T34 m fl), har inga petroleumföroreningar
detekterats över laboratoriernas rapporteringsgränser, som ligger tydligt under riktvärdena för
KM.
I en provpunkt (18T11), som ligger söder om hamnkontorsbyggnaden, påvisades i fyllnadslager
(0-1 m u my) en halt av PAH H som ligger mellan riktvärdet för KM och MKM-riktvärdet. Resultat
från övriga laboratorieanalyser som utförts på jord inom område E visar på halter under de
generella riktvärdena för KM.
Med undantag av en enligt SGUs bedömningsgrunder mycket hög halt av arsenik och en hög halt
av nickel är uppmätta halter av analyserade ämnen låga i tre analyserade grundvattenprov inom
området. Inga organiska ämnen har påvisats i halter över laboratoriets rapporteringsgränser.
8.7

OMRÅDE F

Inom område F, som ligger inom befintligt spårområde norr om planområdet, har inga
fältundersökningar utförts i föreliggande undersökning. Bedömning av föroreningssituationen
baseras därför på tidigare erfarenheter från liknande områden.
I strukturplanen anges att det inom område F planeras för kontorshus och garage, vilket enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer motsvarar mindre känslig markanvändning. För bedömning av
föroreningssituationen och efterbehandlingsbehov bedöms därför att de generella riktvärdena
för MKM är tillämpliga inom området vid en inledande bedömning.
Inom spårområden förekommer generellt ofta metaller (främst arsenik, koppar, zink och bly) och
PAH i ytliga jordlager, i halter som vanligtvis ligger mellan riktvärdena för KM och riktvärdena för
MKM med enstaka halter över riktvärdena för MKM. Med tanke på att spårområdet troligen har
funnits sedan slutet av 1800-talet kan det inte uteslutas att spill och läckage av föroreningar kan
ha skett inom området och från godsvagnar.
För att klarlägga föroreningssituationen inom område F måste miljötekniska
markundersökningar utföras.
8.8

SAMLAD BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN

Föroreningsgraden i marken är generellt högre inom den västra delen (område A, B och C enligt
figur 6) av planområdet jämfört med den östra delen (område D och E).
Dominerande markföroreningar - med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM
- inom den västra delen (område A-C) av planområdet är PAH H, bly och kvicksilver. I enstaka
jordprov har även kadmium och arsenik påträffats i halter över riktvärdena för KM och inom
område A har petroleumkolväten påvisats i halter över de generella riktvärdena för KM och MKM.
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I marken inom den östra delen av planområdet (område D-E) har endast PAH (främst PAH H)
uppmätts i halter över riktvärdena för KM. Uppmätta PAH-halter i marken inom den östra delen
av planområdet är generellt tydligt lägre än påvisade PAH-halter inom den västra delen.
Markföroreningar, med halter över de generella riktvärdena för KM, förekommer till största del i
fyllningen, som inom hela planområdet generellt finns från markytan ner till 1-2 meter under
markytan. Ställvis är mäktigheten på fyllningen större med ett maxdjup på ca 3,5 meter. Inom
Västra kajen (område A) har petroleumföroreningar påträffats i djupare jordlager, på nivån ca 24 meter under markytan. Med undantag av petroleumföroreningen inom Västra kajen har inga
markföroreningar, med halter över riktvärdena för KM, påträffats i naturliga jordlagren under
fyllningen.
Påträffade PAH- och metallföroreningar i marken inom område A-C bedöms härröra från diffust
förorenade fyllnadsmassor. Generellt är föroreningshalterna högre i fyllning som innehåller kol
och/eller tegelrester. Petroleumföroreningen bedöms vara orsakad av spill/läckage från en
punktkälla. Med tanke på verksamhetshistoriken (hamnverksamhet, fd skeppsvarv, hantering av
petroleumprodukter mm) kan det inte uteslutas att marken inom planområdet för Hamnstaden
Ystad kan vara förorenad via punktutsläpp på fler, inte undersökta, platser.
Inom spårområdet norr om planområdet (område F) bedöms erfarenhetsmässigt att marken i
ytliga jordlager är förorenad av främst metaller och PAH. Eftersom inga undersökningar kunnat
utföras inom detta delområde har föroreningsnivån inte kunnat klarläggas.
Sediment i hamnbassängen har i föreliggande undersökning inte undersökts. Baserat på
sedimentprovtagningen som utfördes 2017 bedöms föroreningsnivån i sedimenten i den inre
hamnen generellt som låg, men ställvis förekommer höga halter av PAH och PCB. Tennorganiska
föreningar har detekterats i sedimenten.
8.9

BEDÖMNING AV EFTERBEHANDLINGSBEHOV

Baserat på resultat från utförda undersökningar bedöms att det inför en bostadsbyggnation
inom planområdet Hamnstaden Ystad föreligger ett efterbehandlingsbehov avseende
markföroreningar. Då utförd undersökning är översiktlig kan omfattningen av erforderliga
efterbehandlingsåtgärder inte klarläggas. Föroreningsnivån bedöms utifrån gjorda
undersökningar och historik vara högre inom den västra delen av planområdet (område A-C i
figur 6) jämfört med den östra delen (område D-E i figur 6). Efterbehandlingsbehovet bedöms
därför generellt vara mer omfattande inom den västra delen av planområdet. Det bedöms även
föreligga ett efterbehandlingsbehov inom befintligt spårområde norr om planområdet (område F
i figur 6).
Ett efterbehandlingsbehov bedöms främst föreligga i de ytliga diffust förorenade jordlagren med
fyllning, från markytan ner till ca 1-2 meter under markytan. Ett efterbehandlingsbehov
föreligger även av djupare jordlager (ca 2-4 meter under markytan) vid den
petroleumföroreningen, som orsakats av punktutsläpp, inom den centrala delen av Västra kajen.
Sannolikt finns det inom hela planområdet fler områden som förorenats främst av
petroleumprodukter via punktutsläpp och som behöver efterbehandlas inför en
bostadsbyggnation. Föroreningsutbredning vid punktutsläpp har vanligtvis en begränsad
utbredning i sidled.
Om platsspecifika riktvärden upprättas för planområdet, där hänsyn tas till på platsen faktiska
förhållanden avseende spridnings- och exponeringsvägar mm, kommer efterbehandlingsbehovet
sannolikt bli betydligt mindre än om Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM) används som mätbara åtgärdsmål. Detta beror framför allt på att
platsspecifika riktvärden upprättas för olika djupnivåer i marken med vanligtvis högre riktvärden
på djupare nivåer. Av den anledning blir efterbehandlingsbehovet sannolikt även mindre om
marken inför en bostadsbyggnation höjs med ca en meter inom delar av planområdet.
Om det av geotekniska skäl krävs urgrävning av förorenade massor inför grundläggning utgör
efterbehandlingskostnaden endast merkostnad för omhändertagande av förorenade massor.
Förutom åtgärder av det påträffade petroleumförorenade grundvattnet inom Västra kajen och
eventuella andra punktutsläppsområden där grundvattnet förorenats, bedöms inget
efterbehandlingsbehov av grundvattnet föreligga vid en bostadsbyggnation inom planområdet.
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9

REKOMMENDATIONER

9.1

INLEDNING

I kapitel 9.2-9.6 lämnas översiktliga rekommendationer avseende grundläggning, schakt- och
fyllningsarbeten, grundvattensänkning, anläggning av hårdgjorda ytor samt
efterbehandlingsåtgärder och hantering av massor baserad på nu utförd översiktlig geoteknisk
och miljöteknisk undersökning. Kompletterande undersökningar måste utföras när placering och
utformning av framtida byggnation, höjdsättning och markanvändning har fastställts.
9.2

GRUNDLÄGGNING

Baserat på nu utförda geotekniska undersökningar bedöms förstärkningsåtgärder behöva
utföras i form av pålning vid grundläggning av byggnader inom de delar av planområdet där
byggnation avses uppföras i anslutning till befintliga kajkonstruktioner och/eller inom områden
där djupt liggande jordlager med organiskt innehåll förekommer. Mindre, lättare byggnader,
som inte uppförs i direkt anslutning till kajkonstruktioner, eller byggnader inom områden där
jordlagren inte innehåller organiskt material, bedöms kunna grundläggas med konventionell
platta på mark. Båda dessa bedömningar måste verifieras med objektsspecifika geotekniska
undersökningar när byggnadernas lägen och utformning har fastställts.
Under kommande projekteringsarbeten rekommenderas att befintliga kajkonstruktioner
kontrolleras dels när det gäller lägen för kajkonstruktionernas byggnadsdelar (bakåtförankrade
stag etc.) som kan komma i konflikt med planerade konstruktioner, men även
kajkonstruktionernas påverkan av bedömd lastspridning orsakad av planerad byggnation. Om
byggnader placeras på ett sådant sätt att dess lastspridning inverkar negativt på befintliga
kajkonstruktioners kapacitet rekommenderas byggnaderna inom dessa lägen att
pålgrundläggas.
Vid grundläggning av lättare byggnader och konstruktioner, alternativt vid grundläggning av
högre byggnader som inte grundläggs i direkt anslutning till befintliga kajer, bedöms
grundläggning kunna ske med platta på mark på frostfritt djup förutsatt att grundläggning inte
sker inom områden med fyllning eller naturlig jord med organiskt innehåll.
Utifrån nu utförd undersökning har fyllning och jord med organiskt innehåll har främst påträffats
inom delområde C (se figur 6), men lokalt även inom delområde D och E, ner till djup på upp till
3-4 m u my. Då plattgrundläggning generellt inte rekommenderas att utföras på fyllning eller
jord med organiskt innehåll kan urgrävning av denna tillsammans med erforderlig
grundvattensänkning komma att bli omfattande (se nedanstående kapitel).
Utförda hejarsonderingar har, med undantag för 6 st undersökningspunkter, utförts till mellan 7
och 13,5 m utan att metodstopp erhållits. I övriga 6 punkter har metodstopp erhållits på djup
upp till mellan ca 2 och 5 m. Dessa metodstopp bedöms inte vara orsakade av påträffad
berggrund. SGU påvisar bedömda jorddjup inom planområdet på mellan 10 och 20 m. Utifrån
denna information tillsammans med resultaten från utförda hejarsonderingar bedöms förväntade
påldjup vid en pålgrundläggning uppgå till mellan ca 13 och 20 m.
9.3

SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN

Vid plattgrundläggning ska jordlager och fyllning med organiskt innehåll schaktas ur inför
grundläggning. Påförda fyllnadsmassor ska utgöras av materialtyp 2 eller bättre.
Vid en eventuell höjning av befintliga marknivåer för grönområden och för hårdgjorda ytor
bedöms fyllnadsmassor kunna läggas på befintlig fyllning och jord. Inom områden med
förekomst av fyllning och jord med organiskt innehåll kommer sättningar att ske, varför det
rekommenderas att fylla upp områden etappvis i ett tidigt skede, för att på så vis låta
fyllnadsmassorna agera förbelastande så sättningar tas ut innan hårdgjorda ytor anläggs. Notera
att detta endast gäller ytor där stora laster inte förväntas. Inom lägen för plattgrundläggning
rekommenderas jord och fyllning med organiskt innehåll schaktas ur innan grundläggning enligt
ovan.
Baserat på utförd undersökning bedöms grunda schaktslänter (max 4m) med obelastade
släntkrön vid urschaktning kunna utföras säkert i lutning 1:2 i fyllning, i lutning 1:1,5 i
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friktionsjord och i lutning 1:1 vid urgrävning i lermorän, förutsatt att urschaktning sker ovan
grundvattennivån alternativt att grundvattnet avsänks till 0,5 m under planerad schaktbotten
innan schakten tas ut (se kap 9.4). Om erforderliga släntlutningar inte går att uppnå på grund av
utrymmesbrist skall schakten först kontrolleras genom stabilitetsberäkningar, alternativt utföras
inom stödkonstruktioner.
Schaktarbeten rekommenderas att inte utföras under perioder med kraftig nederbörd. Vid schakt
under ogynnsamma förhållanden (kvarvarande portryck, överskottsvatten) kan jordens
egenskaper förändras drastiskt till det sämre, varför terrasser måste skyddas mot vatten vid
avlastning. Om terrassen förstörs ska utskiftning av material utföras.
Alla schakt- och grundläggningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17. Vid
schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer ”Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning
i jord” beaktas.
9.4

GRUNDVATTENSÄNKNING

Inom planområdet domineras jordlagerföljden av permeabla friktionsjordar i vilka
grundvattentillrinningen bedöms vara god. Grundvattennivån påträffades på en nivå mellan +0,5
och +0,7 vid nu utförda undersökningar, vilket motsvarar ett djup på ca 2 m u my.
Vid grundläggning nära rådande grundvattennivå ska grundvattnet sänkas successivt till en
slutlig nivå motsvarande 0,5 m under lägsta schaktbottennivå innan schakten tas ut. Då
grundvattentillrinningen bedöms vara god inom planområdet bedöms risken som hög för riklig
tillrinning av grundvatten vid urschaktning ned under grundvattennivån. Tillrinningen bedöms
kunna vara högre än att tillrinnande grundvatten kan omhändertas i lämpligt utformade
pumpgropar inom schakten, och därmed bedöms tätspont komma att bli aktuell vid
grundläggningsarbeten på nivåer lägre än 0,5 m över rådande grundvattennivå.
9.5

ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Humushaltiga jordar ska schaktas bort innan anläggning av hårdgjorda ytor. Utifrån nu utförd
undersökning ska överbyggnader generellt dimensioneras för terrassmaterial av sand som tillhör
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.
9.6

EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER OCH HANTERING AV MASSOR

Inför en bostadsbyggnation inom planområdet bedöms efterbehandlingsåtgärder avseende
markföroreningar behöva genomföras. För att klarlägga omfattning av erforderlig
efterbehandling, tänkbara efterbehandlingsåtgärder och efterbehandlingskostnader behöver en
kompletterande miljöteknisk markundersökning utföras.
Baserat på resultat från utförda undersökningar bedöms att en efterbehandling av
markföroreningar främst berör ytliga jordlager med fyllning, från markytan ner till ca 1-2 meter
under markytan. Detta gör att huvuddelen av tänkbara efterbehandlingsåtgärder inte är tekniskt
komplicerade och hindrar därmed inte området för vidare planläggning för bostadsändamål. En
efterbehandling av förorenad jord innebär dock ökade anläggningskostnader.
För att hushålla med naturresurser och reducera miljöpåverkan från transporter bör urgrävda
massor i möjligaste återanvändas inom planområdet. Massor som på grund av föroreningshalter
inte kan återanvändas inom planområdet ska omhändertas på godkänd mottagningsanläggning,
eller av tillsynsmyndigheten godkännas för extern återanvändning.
Innan en efterbehandling utförs ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till
tillsynsmyndigheten.
I Miljöbalken 10 kapitel avsnitt 11 framgår att den som äger eller brukar en fastighet ska
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening, som kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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10 VIDARE UNDERSÖKNINGAR OCH PROJEKTERING
Utförd geoteknisk undersökning måste kompletteras med objektspecifika undersökningar när
placering och utformning av framtida byggnation, marknivåer och markanvändning har
fastställts, för att ta fram dimensionerande geotekniska parametrar samt rekommendationer
avseende grundläggning. Beslut för de i strukturplanen två föreslagna alternativen gällande
marknivåer inom planområdet måste ta hänsyn till effekterna av en stigande havsnivå, som
bedöms styra rådande grundvattennivå inom planområdet. Vidare rekommenderas de
kompletterande undersökningarna inkludera radonmätning för framtagande av markradonhalter
inom planområdet.
För att klarlägga efterbehandlingsbehov och efterbehandlingskostnader behöver en
kompletterande miljöteknisk markundersökning utföras. Förutom kompletterande
miljöprovtagning för avgränsning av föroreningsutbredning bör undersökningen omfatta en
fördjupad riskbedömning, inklusive upprättande av platsspecifika riktvärden, samt
åtgärdsutredning. I åtgärdsutredningen bör omfattning av nödvändiga efterbehandlingsåtgärder
utredas för två alternativ; dels om befintlig marknivå behålls och dels om delar av marken inom
planområdet höjs cirka en meter inför en bostadsbyggnation. Även eventuella nödvändiga
geotekniska urgrävningar för grundläggning bör beaktas i utredningen. I riskbedömningen bör
även exponerings- och spridningsrisker av föroreningar sedimenten i den inre hamnbassängen
och dess eventuella hälso- och miljöeffekter klarläggas.
Vidare bör för- och nackdelar med avseende på nödvändiga geotekniska åtgärder och
efterbehandlingsåtgärder utredas för de två i strukturplanen föreslagna alternativen; byggnation
med befintlig marknivå respektive om marken höjs ca en meter inom delar av planområdet.
Utredningen bör minst omfatta aspekter avseende efterbehandlingsbehov,
grundläggningsmetod och kostnader för de två alternativen.
För att hushålla med naturresurser samt reducera transportkostnader och miljöpåverkan från
transporter bör urgrävda massor inom området i möjligaste mån återanvändas inom
planområdet. Därför föreslås att en masshanteringsplan upprättas i ett tidigt skede när
höjdsättning är fastställd. I masshanteringsplanen ska geotekniska krav och vilka
föroreningshalter som är acceptabla i massor inom olika delområden och inom olika djupnivåer
redovisas.
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Figur 1. Strukturplan, Ystad Hamnstad, från utkast till "Planprogram för Hamnstaden, Ystads kommun, Skåne län", Sweco 2018.
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Figur 1: Strukturplan hushöjder, Ystad Hamnstad, från utkast till "Planprogram för Hamnstaden, Ystads kommun, Skåne län", Sweco 2018.

