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Ritningar  
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OBJEKT 

1.1 BAKGRUND  

WSP har på uppdrag av Burlövs kommun utfört en översiktlig geoteknisk och 
miljöteknisk utredning inför bedömning av områdets lämplighet för framtida 
bebyggelse. Området är beläget nordvästra sidan av korsningen mellan 
Gränsvägen och Lervägen, Åkarp. Se figur 1. Utredningen skall utgöra 
underlag för detaljplan samt vidare projektering. 
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Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Google maps, 2017). 

1.2 PLANERAD BYGGNATION 

Planförslaget innefattar en ny fastighet på ca 4400 m2 för icke störande 

verksamhet med en byggrätt på ca 2500 m2 samt en högsta byggnadshöjd 

på 8 m. Grundläggningsnivån är inte bestämd och laster från byggnaden är 

inte kända. Lämplig grundläggningsmetod beror på slutligt val av 

grundläggningsnivån och storleken på lasterna från byggnaden. Framtagna 

rekommendationer för grundläggning i denna utredning är därför generella. 

Vid ändrade förutsättningar, grundläggningsnivå samt byggnadslaster bör en 

geotekniker kopplas in för vidare utredning/projektering. 

ÄNDAMÅL 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktlig bedöma 

markförhållandena, förekomst av förorenad jord och grundvatten och att 

ligga till grund för detaljplan samt vidare planering. 

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 
Som underlag vid planering och redovisning av denna undersökning har 

följande material använts: 

 Digital grundkarta tillhandahållen av Burlövs kommun 

 Ledningskartor från ledningsägare enligt ledningskollen.se 

 Utdrag ur SGUs kartor för aktuellt undersökningsområde: 

o Geologisk jordartskarta 

o Jorddjupskarta 

o Berggrundskarta 

 SGUs brunnsarkiv 

Inget övrigt arkivmaterial har använts vid undersökningen. 



 
 

 
6 | 10254318  • Åkarp 1:57 - Geoteknik 

STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport och utförda geotekniska undersökningar ansluter till SS-EN 

1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1-4. 

Tabell 1: Planering och redovisning. 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 

Tabell 2: Fältundersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,  

SGI Information 15; CPT-Sondering och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 3: Grundvatten. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Installation för grundvatten- 

mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 

vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 

nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Tabell 4: Miljötekniska undersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument  

Undersökning SGF Rapport 2:2013 

Riktvärden/ 

jämförvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (NV 4693). 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

(Naturvårdsverkets Handbok 2010:1). 

Technical evaluation of the Intervention Values 

for Soil/sediment and Groundwater (RIVM, 

2001) 



 
 

 

 
10254318 •  Åkarp 1:57 - Geoteknik  | 7   

Efterbehandling av förorenade bensinstationer 

och dieselanläggningar (SPI, 2010). 

Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 

2013:01) 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

1.3 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Det aktuella undersökningsområdet i Åkarp, ligger ca 8,2 km nordväst om 

Malmö centralstation. 

Undersökningsområdet ligger i anslutning till korsningen mellan Gränsvägen 

och Lervägen. Omkringliggande byggnader utgörs av industrilokaler. 

Terrängen utgörs av gräsytor med tätbevuxna buskar och träd. Markytan är 

relativt plan inom området. Markytan vid undersökningspunkterna i området 

varierar mellan +6,0 m och +6,8 m (RH2000).  

1.4 POSITIONERING 

Utsättning, avvägning och inmätning av borrhålen har utförts av Emil Nilsson 

och Toni Borg, WSP Sverige AB. Koordinatsystemet är SWEREF 99 13 30 i 

plan och RH2000 i höjd. Inmätning av undersökningspunkterna har utförts 

med Leica Zeno GG03 i mätklass B. 

FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

1.5 GEOTEKNIK 

Fältundersökningen utfördes i juli 2017 av Emil Nilsson och Toni Borg, WSP 

Sverige AB. Undersökningen omfattar fem undersökningspunkter. 

Resultaten från fältundersökningarna redovisas i planritning G-10-1-001 och 

enstaka borrhål i G-10-2-001.  

Det bör noteras att markytenivån i punkterna 17W04 och 17W05 är 

uppskattade utifrån övriga inmätta punkter. Detta beror på träd och annan 

växtlighet som gav störningar i GPS-inmätningen. 

1.5.1 Utförda undersökningar och provtagningar 

 

Utförda undersökningar och provtagningar redovisas i bilaga A. 

Tabell 4. Utförda undersökningar. 

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning 

CPTu 5 Djup: 5,87-6,77m. Stoppkod: 91 

Skruvprovtagning 5 Djup: 5,87-6,77m 

Grundvattenrör  1 Platsrör (PEH), 50 mm diameter 
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I de jordprover som analyserats vid fältundersökningen ur geoteknisk 

synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom 

avvikande färg eller lukt). Se Avsnitt 1.6. för Miljöanalys.  

1.5.2 Kalibrering och certifiering 

Tabell 5. Kalibrering av utrustning. 

Utrustning Kalibrerings datum 

Borrvagn: GEOTECH 605 2016-11-03 

CPT-spets: 4538 2017-05-02 

1.5.3 Provhantering 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 

1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.  

1.6 MARKMILJÖ 

Miljöteknisk provtagning av jord utfördes genom skruvborrning i punkt 

17W01, 17W02, 17W03, 17W04 och 17W05. Se ritning G-10-1-001 för 

lokalisering av punkter. 

Provtagning utfördes som samlingsprov för varje halvmeter ner till 

lågpermeabel naturlig lagrad jord. Jordart, färg, lukt- och synintryck 

registrerades under provtagningsarbetet. Uttagna jordprov lades i 

diffusionstäta påsar. Vid fältarbetets slut överfördes prov för analys med 

avseende på bekämpningsmedel till glasburk. Samtliga prov placerades i 

kylskåp fram till laboratorieinlämning där proven placerades i kylväskor under 

transporten.  

Några särskilda fältobservationer med avseende på lukt, synintryck etc. 

kunde ej noteras under borrningsarbetena i mark.  

Provtagning av grundvatten utfördes i punkt 17W01 med hjälp av peristaltisk 

pump efter omsättning av tre brunnsvolymer. Uttaget grundvattenprov 

placerades i kylväska och transporterades till laboratorium.  

1.6.1 Undersökningsperiod 

Fältundersökningen med jordprovtagning utfördes 2017-07-27. 

Grundvattenomsättning utfördes 2017-07-31 och grundvattenprovtagning 

utfördes 2017-08-01. 

1.6.2 Fältingenjörer 

Den miljögeotekniska undersökningen utfördes av fältgeotekniker Emil 

Nilsson och Toni Borg, WSP. Omsättning och provtagning av grundvatten 

utfördes av handläggare Kim Teilmann, WSP. 

1.6.3 Provhantering 

Hantering av jord- och grundvattenprover utfördes i enlighet med WSPs 

kvalitetsinstruktioner och i tillämpliga delar enligt SGFs rutiner (rapport 

2:2013) samt instruktioner från analyslaboratoriet. Genom att hantera 
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uttagna prover enligt dessa rutiner minimeras riskerna för yttre påverkan 

vilket ger prov som bättre representerar de lokala förhållanden.  

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

1.7 GEOTEKNIK  

Inga geotekniska laboratorieundersökningar har utförts. 

1.8 MARKMILJÖ 

Totalt fem jordprov valdes ut för analys på ackrediterat laboratorium. Fyra 

prov på fyllningsmaterial från nivån 0,0 till 1,5 meter under markytan 

analyserades med avseende på metaller, inklusive kvicksilver och med 

avseende på fraktionerade alifater och aromater inklusive polyaromatiska 

kolväten (PAH) och BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen). Då inte 

några särskilda lukt- och synintryck erhölls i naturlig lagrad jord under 

fältarbetet analyserades inga prov på sådan, med undantag av ett 

samlingsprov bestående av mullhaltig jord från översta halvmetern i samtliga 

provpunkter, som analyserades avseende på bekämpningsmedel.  

Ett grundvattenprov analyserades med avseende på bekämpningsmedel, 

metaller, inklusive kvicksilver och med avseende på fraktionerade alifater 

och aromater inklusive PAH och BTEX. 

Samtliga analyser av jord och grundvatten har utförts av ackrediterade 

laboratoriet Eurofins. Uttagna jordprov som ej analyserats på laboratorium 

sparas av WSP i kylskåp under minst tre månader.  

 

BEFINTLIGA GEOTEKNISKA OCH 

MILJÖTEKNISKA MARKFÖRHÅLLANDEN  

1.9 MARKMILJÖ – UPPMÄTTA 
FÖRORENINGSHALTER 

För jord jämförs resultaten från utförda laboratorieanalyserna med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009), 

Naturvårdsverkets handbok - återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

(2010:1) samt Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall.  

För grundvatten jämförs resultaten från utförda laboratorieanalyserna med 

SPI:s rekommendationer på riktvärden (SPI, 2010), SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01) samt holländska 

riktvärden (RIVM, 2001). 

Sammanställningar av utförda laboratorieanalyser redovisas i bilaga C och D 

(jord respektive grundvatten). Analysprotokoll redovisas i bilaga E. 

1.9.1 Jord 

Totalt fyra prov har analyserats med avseende på metaller, inklusive 

kvicksilver och med avseende på fraktionerade alifater och aromater 
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inklusive PAH och BTEX, och ett prov har analyserats med avseende på 

bekämpningsmedel. En sammanställning av erhållna analysresultat jämfört 

med tillämpbara riktvärden redovisas i bilaga C.  

Grundämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- Samtliga analyserade grundämnen understiger tillämpbara 

riktvärden. 

Organiska ämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- I punkt 17W02 (0,0-0,5 m under markytan) förekommer PAH-H i en 

halt som marginellt överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde 

för KM. 

- I punkt 17W01 (0,5-1,0 m under markytan) förekommer PAH-H i en 

halt som marginellt överskrider halterna för Mindre än ringa risk.  

- I samlingsprovet för översta halvmetern detekterades ett fåtal 

ämnen, såsom 4,4 DDT, 4,4 DDE, p,p-TDE samt summorna DDX 

och OCB (LB och WB), i låga halter. Flertalet av 

bekämpningsmedelshalterna låg under detektionsgränsen. 

1.9.2 Grundvatten 

Analys av grundvatten med avseende på bekämpningsmedel, metaller, 

inklusive kvicksilver och med avseende på fraktionerade alifater och 

aromater inklusive PAH och BTEX utfördes i punkt 17W01. En 

sammanställning av erhållna analysresultat jämfört med tillämpbara 

riktvärden redovisas i bilaga D.  

1.9.3 Grundämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- Barium förekommer i en halt som överstiger holländska target value. 

- Kadmium och zink förekommer i halter som enligt SGUs 

bedömningsgrunder klassas som låg halt, eller måttlig påverkan. 

- Nickel förekommer i en halt som enligt SGUs bedömningsgrunder 

klassas som måttlig halt, eller påtaglig påverkan.   

1.9.4 Organiska ämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

-  Naftalen, en typ av PAH, förekommer i en halt i nivå med det 

holländska target value.     

- Inga bekämpningsmedel detekterades vid analys. 

1.10 GEOTEKNISKA MARKFÖRHÅLLANDEN 

1.10.1 Jordlagerföljd 

Enligt SGUs jordartskarta, består området av postglacial sand och 

morängrovlera. Jorddjupet skall enligt jorddjupskartan vara mer än 50 m.  
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Utförda undersökningar visar på en homogen jordlagerföljd. Inom östra delen 

av det undersökta området, består ytjorden i huvudsak av fyllning. Fyllningen 

underlagras generellt av siltig lera som i sin tur underlagras av sand och i sin 

tur av på lermorän 

Inom västra delen av undersökningsområdet, består ytjorden i 

undersökningspunkterna av lerig mulljord. Mulljorden underlagras generellt 

av lermorän. 

Fyllning 

Fyllningen består mestadels av sandig mulljord. Fyllningen har i 

undersökningspunkterna en uppmätt mäktighet på mellan 1 och 2 meter.  

Mulljord 

Mulljorden består i huvudsak av lerig mulljord. Mulljorden har i 

undersökningspunkterna en uppmätt mäktighet på ca 1 m. Mulljorden 

bedöms ha materialtyp 6A och tjälfarlighetsklass 3 i enlighet med AMA 

anläggning 13. 

Lera 

Leran består i huvudsak av siltig lera. Leran har i undersökningspunkterna 

en uppmätt mäktighet på ca 1 m. Leran bedöms ha materialtyp 6A och 

tjälfarlighetsklass 3 i enlighet med AMA anläggning 13. 

Sand 

Sanden består i huvudsak av sand. Sanden har i undersökningspunkterna 

en uppmätt mäktighet på mellan 1 och 2 m. Utförda CPT-sonderingar visar 

att sanden har en mellanfast lagringstäthet. Sanden bedöms ha materialtyp 2 

och tjälfarlighetsklass 1 i enlighet med AMA anläggning 13. 

Lermorän 

Lermoränens skjuvhållfasthet varierar mellan hög till mycket hög. Alla 

undersökningspunkter har avslutats i lermorän. Undersökningspunkterna har 

som djupast avslutats på 6,5 meters djup. 

Lermoränen bedöms ha materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 i enlighet 

med AMA anläggning 13. 

1.11 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

I samband med undersökningen installerades ett grundvattenrör i 

undersökningspunk 17W01. Rörets spetsnivå var installerat på nivå +7,8. 

Uppmätta grundvattennivåer redovisas i tabell 6. 

Det skall beaktas att grundvattenytan och även den fria vattenytan varierar 

under året och kan ligga högre eller lägre än de uppmätta värdena. 

Tabell 6. Grundvattenrör. 

Rör nr Markyta Rörspet

s-nivå 

GW-nivå Djup under 

markytan 

(m) 

 

Mätdatum 

17W01 +6,8 +1,8 +5,5 1,3 2017-08-10 
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1.12 GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR 
HÅLLFASTHETSBEDÖMNING  

I figur 2 redovisas värden på uppmätta spetstryck vid CPT-sondering.  

 

 

Figur 2. Sammanställning av uppmätt spetstryck i förhållande till djupet. 

REKOMMENDATIONER OCH 
VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

1.13 GENERELLT 

Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga 

hydrogeologi, förekomst av förorenad jord och grundvatten, jordprofil och 

variation i relativ fasthet inom området för planerat detaljplanearbete.  
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1.14 GEOTEKNIK 

1.14.1 Plattgrundläggning av 1-2 våningshus utan källare 

Innan plattgrundläggning rekommenderar WSP att man skiftar ut all organisk 

jord och fyllning med organisk halt under planerade byggnader och om 

nödvändig återfyller med packad fyllning enligt AMA Anläggning 13 innan 

grundläggning. Utskiftningsdjupet varierar lokalt och kan vara större än 

angivet. 

Grundläggning kan ske konventionellt med platta på mark med (om 

nödvändigt) packad uppfyllnad ovanpå naturligt lagrad jord. Grundläggning 

skall utföras frostfritt. Grundläggningsarbeten skall utföras i torrhet och i icke 

tjälad jord.  

Grundläggningens dimensioner skall kontrolleras av ansvarig konstruktör i 

samband med detaljprojektering. 

En väl fungerande dränering för husgrunder och gator är viktig. Markytorna 

skall utformas med fall från byggnaderna.   

1.14.2 Grundläggning av gator, ledningar och allmänna ytor. 

Höjdsättning av området är ej fastställd i dagsläget, men WSP 

rekommenderar att man i möjligaste mån följer befintliga nivåer alternativt 

höjer markytan något för att få en god möjlighet till avledning av vatten etc. 

WSP bedömer att grundläggning generellt kan ske utan särskilda 

förstärkningsåtgärder, men att överbyggnader och hårdgjorda ytor och 

ledningar skall anpassas till att jorden inom området tillhör materialtyp 5A 

och tjälfarlighetsklass 4 (men även materialtyp 6A och 2 och 

tjälfarlighetsklass 3 och 1) enligt AMA Anläggning 13. 

Ledningsschakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 

1.14.3 Schaktning 

Grundläggningsnivån är i dagsläget okänd. Schakter skall utföras med 

betryggande säkerhet mot ras och skred. Jordens innehåll av silt och lera 

medför att nederbörd och höga grundvattennivåer kan medföra problem i 

samband med schaktarbeten under grundvattenytan. Jorden är flytbenägen 

vid högt vatteninnehåll och förlorar därmed sin bärighet. Packningsarbeten 

och schaktning skall således utföras vid god väderlek (utan riklig nederbörd) 

och med temporärt avsänkt grundvattenyta. Även vid uttorkning kan rasrisk 

förekomma för siltjordar som ställs i alltför branta schaktlutningar. 

Grundvattenytan skall avsänkas till en nivå som motsvarar minst 0,5 m under 

schaktbotten och schaktslänter skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid 

djupare schakter och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall 

särskilda anvisningar tas fram.  

1.14.4 Grundvattensänkning 

För schaktarbeten till djupet ca 1 m under markytan förväntas inga större 

mängder vatten än vad som kan omhändertas i pumpgropar inom 

schakterna. Vid djupare schakter bör grundvattensänkning utredas. 
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Vid grundvattensänkning skall observation av grundvattnet utföras i 

installerade och erforderliga kompletterande grundvattenrör innan eventuell 

schakt påbörjas för att tillse att grundvattennivån är avsänkt till en nivå som 

motsvarar 0,5 m under planerad schaktbotten. 

1.14.5 Fyllning och packning 

Efter eventuell utskiftning av den organiska jorden under kommande 

byggnader och anläggningar skall eventuell återfyllnad utföras med 

materialtyp 2, 3 eller 4B som packas i enlighet med AMA Anläggning 13.  

1.14.6 Värdering och fortsatta undersökningar 

Denna översiktliga geotekniska undersökning har gjorts till ett maximalt djup 

på 6 m, vilket innebär att den lämpar sig översiktligt till 1-2-planshus. Vid 

detaljprojektering av byggnader skall undersökningspunkterna förtätas enligt 

SS-EN 1997-2 och då skall också materialparametrarna tas fram. 

Grundvattenmätningar bör utföras regelbundet i området. 

Utredning av grundläggning av gator och ledningar bör utföras i samband 

med att höjdsättning av området planeras. 

1.15 MARKMILJÖ 

Nedanstående kapitel redovisar bedömd föroreningssituation i mark inom 

undersökningsområdet. Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras 

på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Laboratorieanalyser 

på jord utfördes huvudsakligen inom undersökningsområdet östra del då 

fyllningsjord endast förekom i denna del. Av naturliga skäl kan dock inte 

uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts 

eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.  

Planerad exploatering inom undersökningsområdet förutsätts utgöras av 

kontor/ industri varför Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (MKM) förutsätts gälla som åtgärdsmål.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall 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.  

1.15.1 Föroreningssituation i jord 

Några särskilda fältobservationer m a p lukt, synintryck, etc. kunde ej noteras 

under borrningsarbetena i mark. 

Analys av jord togs i fem punkter, i fyra punkter med avseende på 

grundämnen, PAH, BTEX samt fraktionerade alifater och aromater samt ett 

samlingsprov med  punkter med avseende på bekämpningsmedel.  

Samtliga uppmätta halter av tungmetaller låg under halterna för MRR 

(mindre ringa risk). Gällande organiska ämnen påträffades en förhöjd halt av 

PAH-H i en punkt i ytlig fyllnadsjord. Uppmätt halt låg i nivå med 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM.  
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I utförda analyser av bekämpningsmedel kunde ett fåtal ämnen såsom 2,4 

och 4,4 DDT, 4,4 DDE, 2 p,p-TDE samt summorna DDX och OCB (LB och 

WB), detekteras i mycket låga halter som med god marginal underskred 

tillämpbara riktvärden. Flertalet av bekämpningsmedelshalterna låg under 

detektionsgränsen. 

1.15.2 Föroreningssituation i grundvatten 

Analys av grundvatten togs i en punkt med avseende på grundämnen, PAH, 

BTEX, fraktionerade alifater och aromater samt bekämpningsmedel. 

Analysresultatet visade på en måttlig till påtaglig påverkan av grundvattnet 

med hänsyn till grundämnen. I grundvattnet förekommer även en låg halt av 

PAH Inga bekämpningsmedel detekterades vid analys. 

1.15.3 Värdering och fortsatta undersökningar 

Undersökningsresultaten visar inte på något behov av en utökad miljöteknisk 

markundersökning då uppmätta föroreningshalter fyllningsmaterialet var låga 

och att det inte förväntas förekomma halter över bedömt gällande åtgärdsmål 

för området (MKM). Tidigare utförd provtagning av naturligt lagrad jord i 

området visar inte på några föroreningar överstigande tillämpbara riktvärden. 

I det fall misstänkta föroreningar påträffas vid schaktning görs 

kompletterande provtagning.  

Uppschaktad jord bör kunna återanvändas inom fastigheten.   

Vid eventuellt kommande grundvattenhantering skall hänsyn tas till 

förekommande föroreningar i grundvattnet. Troligen erfordras ingen mer än 

sedimentering av länshållningsvattnet men detta bör utredas vidare. 

 

 

 


