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1 INLEDNING
Sigma Civil AB har på uppdrag av Ystad kommun genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning i en märgelgrav. Syftet med undersökningen var att avgränsa förorening i profil.

1.1 BAKGRUND
Tidigare undersökningar har påvisat höga halter metaller i utfyllningsmaterial som har tippats i 
märgelgraven (Sigma 2019a). Den undersökningen kunde inte avgränsa föroreningen i djup.

2 GENOMFÖRANDE
Undersökningen genomfördes 2019-08-22 av Henrik Tuvesson från Sigma Civil AB och Lars Björklöv 
från Björklöv Gräv. Metoden för provtagning och avgränsning av förorening var genom 
provgropsgrävning med grävmaskin.

Provtagning genomfördes på tre platser i märgelgraven till ett maximalt djup av 1,2 meter. Naturligt 
material börjar vid ca 0,3–0,4 m.

Prover togs ut som samlingsprov ur grävskopan av material som grävdes fram vid aktuellt djup. 
Provtagningsnivåerna anpassades efter förändringar i jordart och färg. Även okulär 
jordartsbestämning genomfördes i fält. Fält iakttagelserna redovisas i provtagningsprotokoll, se figur 
1.

Jordproven förvarades i diffusionstäta plastpåsar samt mörkt och svalt i fält och under transport till 
laboratorium. 

Följande prov skickades till ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB, för analys av metaller 
(MS-1) och alifater, aromater, BTEX och PAH (OJ-21a).

Tabell 1. Inskickade prov för analys samt analysparameter.
Provnamn: Analysparameter
PG1 YTA MS-1; OJ-21a
PG1 Naturligt (0,5 m) MS-1; OJ-21a
PG2 YTA MS-1; OJ-21a
PG2 Naturligt (0,6 m) MS-1; OJ-21a
PG3 YTA MS-1; OJ-21a
PG3 Naturligt (0,5 m) MS-1; OJ-21a
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Tabell 2. Fältprovtagningsprotokoll

Met Alif/ 
Arom

PAH

PG 1 Avfall 0-0,4 Mg: Co, Hu, Avfall 0-0,4 X X X X

0,4-1,0 ClTi 0,5 X X X X

PG 2 Avfall 0-0,3 Mg: Co, Hu, Avfall 0-0,3 X X X X

0,3-1,2 ClTi 0,6 X X X X

1,2

PG 3 Avfall 0-0,3 Mg: Co, Hu, Avfall 0-0,3 X X X X

0,3-0,8 ClTi(grSa) 0,4 Inslag av grusig sand

0,8

0,5 X X X X Prov taget i väggen

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Metaller inkluderar Arsenik, Barium, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar, Krom total, Kvicksilver, Nickel, Vanadin, Zink

Alif/Arom inkluderar: Alifater samt aromaterna Bensen, Toluen, Etylbensen, Xylen, C8-C10, C10-C16, C16-C35

PAH inkluderar: PAHcanc, PAHövriga, PAH L, PAH M, PAH L

Väderlek:

Provtagningsdatum: 

Provtagare:

2019-08-22

20°C, sol
Henrik Tuvesson

KommentarPunkt Markyta Djup (m) Jordarts-
bestämning

Jordprov 
(m)

Skickat 
prov

Labanalys

3 RESULTAT

3.1 FÄLTOBSERVATIONER
Fyllnadsmaterial/avfall som observerades vid grävning var bl.a.:
Betongklumpar, betongblock, järnskrot (rör, taggtråd, kratta, ett stålkar, olika metallkonstruktioner, 
bildörr), tegelstenar och tegelpannor, korrugerad takplåt, glasflaskor, plasttuber, gammal oljedunk, 
emballeringsplast, kastruller, olika sorters däck och krossade takpannor av etternit.

Majoriteten av avfallet observerades i området runt och mellan provtagningspunkterna PG1 och PG3.

Ovanpå avfallet ligger det mycket sten som troligen härstammar från åkern runt märgelgraven. 

Naturligt material består av lermorän med inslag av flinta. Väggen vid PG3 hade mer karaktären av 
en grusig sand. Enligt SGU är dominerade jordart morängrovlera med låg genomsläpplighet. Jordens 
mäktighet har av SGU beräknats till >50 meter.

Inget grundvatten eller ytvatten eller tecken på fuktig jord observerades under arbetets gång.
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3.2 FÖRORENINGAR
Se tabell 3 för redovisning av analysresultaten på jordprov.

Tabell 3. Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget 
annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med 
motsvarande färg.

FA MKM KM PG1 YTA PG2 YTA PG3 YTA
PG1 

Naturl igt 
PG2 

Naturl igt 
PG3 

Naturl igt 
Provtagningsdjup (m) 0,5 0,6 0,5

Jordart
Mg:grSa, 
Hu, avfall

Mg:grSa, 
Hu, avfall

Mg:grSa, 
Hu, avfall

ClT i ClT i ClT i

Torrsubstans (%) 73,8 88 79,1 88,5 91,6 96
Al i fater
C5-C8 150 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C8-C10 120 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10
C10-C12 1 000 500 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20
C12-C16 10 000 500 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Summa C5-C16 500 100 <30 <30 <30 <30 <30 <30
C16-C35 10 000 1000 100 <20 <20 <20 29 <20 <20
Aromater
C8-C10 50 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
C10-C16 15 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
C16-C35 30 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bensen 0,04 0,012 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Toluen 40 10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Etylbensen 50 10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Xylener, summa 50 10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
PAH L 1000 15 3 <0.15 0,1 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
PAH M 1000 20 3,5 0,9 3 1,5 <0.25 <0.25 <0.25
PAH H 50 10 1 1,5 4 1,8 <0.3 <0.3 <0.3
Metal ler
Arsenik 1000 25 10 4,24 5,7 6,26 4,87 3,64 3,13
Barium 50 000 300 200 277 78,1 418 49,1 58 26,6
Kadmium 1000 12 0,8 1,18 0,934 0,729 0,303 0,208 0,122
Kobolt 1000 35 15 6,4 6,53 7,74 5,84 5,53 3,68
Krom total 10 000 150 80 31,9 32,4 13,9 11,4 8,83 6,32
Koppar 2500 200 80 42,4 40,5 27,5 15,4 10,1 8,87
Kvicksilver 50 2,5 0,25 0,268 0,979 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Nickel 1000 120 40 16,8 14,1 18,1 15,7 13,9 10,2
Bly 2500 400 50 46,6 282 42,5 18,3 10,2 9,48
Vanadin 10 000 200 100 14,2 13,7 21,6 13,1 9,34 7,87
Zink 2500 500 250 747 870 675 50,9 37,2 29,2

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Rapport 2019:01).
Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).
Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976, m. uppd. av tab. 8.1, juni 2016).

Parameter

1000

Riktvärden Provtagningspunkter och provdjup i meter

700

1000
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3.3 AVGRÄNSNING
Undersökningen har troligen avgränsat föroreningen i profil. Analysresultat visar att föroreningen är 
begränsad till översta ca 0,3 meter. Föroreningen ser inte ut att ha spridits på djupet ner i 
underlagrande naturmaterial, lermorän.

4 DISKUSSION / SLUTSATSER
Undersökningen indikerar att föroreningen är begränsad till de ytliga jordlagren, ner till ca 0,3 meter 
under ytan. Den underlagrande lermorän är troligen opåverkad.

Vid urschaktning av de förorenade massorna i märgelgraven rekommenderas att gräva ca 0,2 ner i 
naturligt material. Kontrollprover tas därefter i schaktväggar samt schaktbotten för att kontroller att 
åtgärden har avlägsnat föroreningen.

5 ÖVRIGT
Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till kommunen innan ett eventuellt 
schaktarbete påbörjas. Vid eventuell schakt i förorenad mark ska massorna omhändertas och 
lämnas till godkänd mottagare.

Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet ”oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.”

Undersökningen är en stickprovsprovtagning, vilket innebär att det kan finnas föroreningar på 
fastigheten som inte har påvisats.
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Sammanfattning
På uppdrag av Ystad kommun (kommunen) har Sigma Civil AB (Sigma) utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom en begränsad yta av Södra Hedeskoga. Syftet var att 
undersöka och identifiera eventuella föroreningar i marken vid en gammal märgelgrav som 
tidigare använts som deponi samt om eventuellt påträffade föroreningar har spridit sig i området 
samt att bedöma risker och föreslå åtgärder.

Provtagning av jord utfördes den 2019-04-08 med MUK (markundersökningskäpp). Prover 
uttogs både inom och i nära anslutning till märgelgraven. Provtagning genomfördes i 7 stycken 
provtagningspunkter till ett maximalt djup om 0,5 meter under markytan.

Proven insamlades i halvmeterintervall vilket innebar att ett prov insamlades från varje punkt. 
Prover förvarades mörkt och svalt i kylväskor med frysklampar i fält samt under transport till 
ackrediterat laboratorium. 

Samtliga uttagna prover (sju stycken) sändes till ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia 
AB, för analys. Samtliga prover analyserades med avseende på alifatiska och aromatiska 
kolväten, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener), PAH 16 (polycykliska aromatiska 
kolväten) samt metaller (arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, 
vanadin och zink).

Det aktuella undersökningsområdet hänförs till kategorin KM (känslig markanvändning) då 
markanvändningen planeras att utgöras av bostäder. Jämförelse sker även mot MKM (mindre 
känslig markanvändning) för att veta hur massorna ska hanteras i samband med framtida 
schaktarbeten. 

Halter överstigande KM påträffades i fyra av de uttagna proven. I tre av proven påträffades 
även halter överskridande MKM. De påträffade föroreningarna utgjordes bland annat av bly, 
kvicksilver, PAH H, PAH M och zink. I en av punkterna påvisades halter av zink över gränsen 
för farligt avfall.  

Föreliggande provtagning visar på att det förekommer en risk för människor som vistas inom det 
provtagna området om avhjälpandeåtgärder inte vidtas. Det rekommenderas först att 
föroreningssituationen utreds vidare i en fördjupad miljöteknisk markundersökning så att 
föroreningarna kan avgränsas i djupled och i sidled. Därefter kan eventuellt en fördjupad 
riskbedömning eller åtgärdsutredning vara nödvändig. 

Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till kommunen innan ett eventuellt 
schaktarbete påbörjas. Vid eventuell schakt i förorenad mark ska massorna omhändertas och 
lämnas till godkänd mottagare.

Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet ”oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.”

Bilaga 1
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1 Inledning
På uppdrag av Ystad kommun (kommunen) har Sigma Civil AB (Sigma) utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom en begränsad yta av Södra Hedeskoga. Syftet var att 
undersöka och identifiera eventuella föroreningar i marken vid en gammal märgelgrav som 
tidigare använts som deponi samt om eventuellt påträffade föroreningar har spridit sig i området 
samt att bedöma risker och föreslå åtgärder.

1.1 Omfattning

Projektet har omfattat:
 Upprättande av provtagningsplan
 Fältarbeten: jordprovtagning med miljöundersökningskäpp och fältdokumentation
 Laboratorieanalyser av jordprov
 Föreliggande PM med sammanställning och utvärdering av resultaten

2 Bakgrund och omfattning

2.1 Områdesbeskrivning
Undersökningssamrådet ligger på en åker strax söder om Hedeskoga och cirka 2 km nordväst 
om Ystads stadskärna. För närmare lokalisering av det undersökta området, se figur 1.

Figur 1. Märgelgravens läge inom område för tidigare utförd naturvärdesinventering (Ekokoll AB, 2016)

Bilaga 1
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2.2 Tidigare undersökningar 
Inför ny detaljplanering av området söder om Hedeskoga, Ystad kommun, utförde Ekoll AB i juni 
år 2016 en naturvärdesinventering (NVI). Vid inventeringen påträffades en märgelgrav centralt i 
området på en åker, för lokalisering se figur 1. Graven var vid tillfället för inventeringen nästan 
helt uttorkad, men är troligtvis fuktig vid andra tider på året än sommaren, och igenvuxen med 
buskar och sly.

I märgelgraven påträffades mycket dumpat avfall, bl.a. noterades plåtar, bildörrar, en rostig 
oljetunna och byggavfall. Det kan även finnas mer avfall djupare i graven som ej är synligt med 
blotta ögat.

2.3 Geotekniska förhållanden/Geologi

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) utgörs jorden i undersökningsområdet av 
morängrovlera alternativt lerig morän (SGU 2019).

2.4 Hydrogeologiska förutsättningar

350 nordväst om graven finns en brunn där grundvattenytan är ca 16 m u my (brunnsarkivet).

Den undersökta märgelgraven återfinns inte inom eller i närheten av skyddsvärda områden 
enligt miljöbalken.

2.5 Nuvarande och planerad markanvändning
För aktuellt område ska en ny detaljplan upprättas med syfte att bygga bostäder i framtiden.

3 Genomförande

3.1 Provtagningspunkter

I figuren nedan redovisas provtagningspunkternas ungefärliga läge i och kring märgelgraven.

Bilaga 1
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Figur 2. Provpunkternas ungefärliga läge inom och kring märgelgraven (Eniro kartor, 2019)

3.2 Jordprovtagning
Provtagning av jord utfördes den 2019-04-08 med MUK (markundersökningskäpp) som trycks 
ner i marken för hand och kapslar in jorden till den nivå käppen har trycks ner till. Fältarbetet 
utfördes av Jesper Härling från Sigma. Vädret var under dagen för provtagningen soligt.

Prover uttogs både inom och i nära anslutning till märgelgraven. Provtagning genomfördes i sju 
provtagningspunkter till ett maximalt djup om 0,5 meter under markytan. Prover uttogs från tre 
provpunkter inom märgelgraven och fyra punkter strax bredvid märgelgraven. För 
provpunkternas ungefärliga läge, se figur 2. 

Enligt den framtagna provtagningsplanen skulle provtagningen utföras ned till ett djup av 1 
meter under markytan. På grund av förekomst av block och sten i jorden var det dock inte 
möjligt att nå så djupt ner i jordlagret och prov kunde endast insamlas ner till ett djup av 0,5 
meter under markytan. I övrigt utfördes provtagningen i enlighet med provtagningsplanen 
(Sigma 2019). 

Proven insamlades i halvmeterintervall vilket innebar att ett prov insamlades från varje punkt. 
Prover förvarades mörkt och svalt i kylväskor med frysklampar i fält samt under transport till 
ackrediterat laboratorium. 
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3.3 Bedömningsgrunder jord

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord (Naturvårdsverket, 
2009 och 2016). Dessa riktvärden är avsedda att användas i samband med förenklad 
riskbedömning av förorenade markområden. Värdena anger en nivå vid vilken oacceptabel 
påverkan på människor eller miljö vid angiven markanvändning inte bedöms föreligga om 
förutsättningarna uppfylls.

Riktvärdena avser två typer av markanvändning: 
 KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 

och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan utgöras av exempelvis bostäder och 
förskola. 

 MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m. Marken kan 
användas till exempelvis kontor, industrier och vägar och grundvattenuttag kan ske vid 
ett visst avstånd från föroreningen.

Det aktuella undersökningsområdet hänförs till kategorin KM då markanvändningen planeras att 
utgöras av bostäder. Jämförelse sker även mot MKM för att veta hur massorna ska hanteras i 
samband med framtida schaktarbeten. 

För klassificering av massorna har jämförelse även gjorts mot Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för ”mindre än ringa risk” (MRR), som anges i Naturvårdsverkets kriterier för risker 
med återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Riktvärden finns framtagna för PAH (PAH -L, 
PAH-M och PAH-H) samt för ett antal metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel, vanadin och zink). Riktvärdena tryggar att risken för påverkan på mark, vattenområde 
eller grundvatten är mindre än ringa och massor innehållande halter under riktvärdena får 
användas i anläggningsändamål utan anmälan till kommunen enligt bestämmelserna för 
verksamhet på C-nivå (Naturvårdsverket, 2010).

Jämförelse har även gjorts med haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt 
avfall (FA) som Avfall Sverige har tagit fram (Avfall Sverige 2019).

4 Resultat

4.1 Fältanalyser
Samtliga prov analyserades i fält med PID (photoionization detector) med avseende på flyktiga 
organiska kolväten. Inga halter av kolväten uppmättes för något av de insamlade proven.

4.2 Fältobservationer
I fält påträffades olika typer av dumpat avfall i märgelgraven. Bland annat noterades däck, 
metallföremål, bildörrar och byggavfall. Det kan även finnas mer avfall djupare i graven som ej 
är synligt med blotta ögat. Se figur 2 för bilder från provtagningen.

Vid tiden för provtagningen var märgelgraven helt uttorkad och jordproverna som uttogs var 
torra. En okulär jordartsbestämning genomfördes i fält. Fältiakttagelser redovisas i 
provtagningsprotokoll, se Bilaga 1. 
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Figur 3. Påträffat dumpat avfall inom märgelgraven i form av däck och plåtbitar.

4.3 Analysresultat jord

Samtliga uttagna prover (7 stycken) sändes till ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB, 
för analys. Samtliga prover analyserades med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten, 
BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener), PAH 16 (polycykliska aromatiska kolväten) 
samt metaller (arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, vanadin 
och zink).

4.3.1Metaller
Av resultatet från analyserna kunde utläsas:

 I provpunkt 19SC01 påvisades halter överskridande MKM med avseende på zink. Det 
påträffades även halter överskridande KM med avseende på bly och kvicksilver.

 I provpunkt 19SC02 påträffades halter zink överskridande nivån för FA, bly över MKM 
och kadmium och arsenik i nivåer överskridande KM.

 I provpunkt 19SC07 påträffades halter kvicksilver överskridande nivån för MKM.
 I övriga uttagna jordprov påträffades inga föroreningar i halter överstigande riktvärdet 

för KM.

En sammanställning av analysresultaten redovisas i sin helhet i tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Analysresultat med avseende på metaller i jord.

4.3.2Petroleumämnen inklusive PAH

 I provpunkt 19SC01 påträffades halter PAH M och PAH H i halter över KM.
 I provpunkt 19SC04 påträffades halter PAH M och PAH H i halter över KM.
 I övriga uttagna jordprov påträffades inga föroreningar i halter överstigande riktvärdet 

för KM.

En sammanställning av analysresultaten redovisas i sin helhet i tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Analysresultat med avseende på petroleumämnen och PAH i jord.

5 Förenklad riskbedömning
I de uttagna proverna 19SC01, 19SC02,19SC04 och19SC07 påträffades förorening halter 
överskridande riktvärdet för KM. Då det i framtiden planeras bostäder inom det undersökta 
området bör riktvärdet för KM gälla. Det finns därmed en risk för att miljön och människors hälsa 
skadas om ingen avhjälpandeåtgärd görs. I ett prov påträffades halter i så pass höga nivåer att 
de överskred Avfall Sveriges haltgräns för FA.

Värt att notera är att samtliga förhöjda metallhalter påvisas inom märgelgraven. Ingen spridning 
av metallföroreningar i ytlig jord verkar alltså ha skett ut från graven. Föroreningssituationen 
utanför märgelgraven med avseende på metaller i djupare jordlager är dock okänd i dagsläget. 
Föroreningar påvisas även i form av PAH-M och PAH-H i den östra punkten (19SC04) utanför 
graven.

6 Åtgärdsförslag
Ytterligare provtagning bör göras för att avgränsa föroreningen i djupled och i sidled. Därefter 
kan eventuellt en fördjupad riskbedömning eller åtgärdsutredning vara nödvändig.

På grund av att förorening har påträffats i halter överskridande KM behöver avhjälpande 
åtgärder utföras, så som exempelvis schaktsanering för att det inte ska återstå risk för 
människors hälsa. 
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7 Diskussion och slutsats
Föreliggande provtagning visar på att det förekommer en risk för människor som vistas inom det 
provtagna området om avhjälpandeåtgärder inte vidtas. Det rekommenderas först att 
föroreningssituationen utreds vidare i en fördjupad miljöteknisk markundersökning så att 
föroreningarna kan avgränsas i djupled och i sidled. Därefter kan eventuellt en fördjupad 
riskbedömning eller åtgärdsutredning vara nödvändig. 

Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till kommunen innan ett eventuellt 
schaktarbete påbörjas. Vid eventuell schakt i förorenad mark ska massorna omhändertas och 
lämnas till godkänd mottagare.

Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet ”oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.”
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