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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Området som är aktuell för ny detaljplan utgörs av fastigheterna Humlan 2 

och del av Nybro 3:1, se figur 1 för avgränsning av detaljplan. 

Fastigheten Humlan 2 har undersökts och även sanerats i etapper både med 

anledning av påträffat glasskärv vid förskola (2015) men även påträffande av 

förorening i samband med markarbeten inför uppförande av skolmodul 

(2016). 

En fördjupad undersökning av området utfördes av WSP 2018 för att kunna 

avgränsa samt bedöma risken med föroreningar som påträffats inom 

området. Riskbedömningen baserade sig på att en ny skola ska byggas inom 

området inom en överskådlig framtid. 

I samband med Nybro kommun planerar för nybyggnation av skola inom 

området har en översiktlig undersökning utförts på intilliggande fastighet 

Nybro 3:1 (Thyréns, 2018). 

Syftet med saneringsplanen är att beskriva de saneringsbehov som 

föreligger baserat på nu kända förutsättningar samt belysa de osäkerheter 

som finns gällande föroreningarnas utbredning inom området. 

Saneringsplanen ska ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete och även 

finnas med som en förutsättning i en dagvattenutredning. 

  

 

Figur 1. Urklipp från samrådshandling för detaljplan Dnr TS-2017-693, daterad 2019-

01-31. Där aktuellt område för detaljplan är markerat med rött. 
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2 TIDIGARE UTFÖRDA 
UNDERSÖKNINGAR OCH 
SANERINGAR 

Humlan 2 

På fastigheten Humlan 2 har undersökningar och saneringar utförts i 

omgångar med start 2014. I figur 2 visas utförda provtagningspunkter och 

sanerade ytor. 

De rapporter som sammanställts för Humlan 2 listas nedan: 

• DGE, 2014. PM Provtagning Högabergs förskola. DGE mark och 

miljö 2014.  

• WSP, 2015a. Humlan 2, Nybro. Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning.  

• WSP, 2015b. Humlan 2, Nybro. Slutrapport efter sanering.  

• WSP, 2016. Humlan 2, Nybro. Slutrapport efter sanering samt 

enklare bedömning av risker.  

• WSP, 2018. Humlan 2, Nybro. Fördjupad miljöteknisk 
markundersökning. 

 
I samband med undersökningar inom Humlan 2 har tre typer av föroreningar 
identifierats. Dessa benämns Äldre fyll, Parkering i norr och Glasskärv. Det 
som tidigare sanerats är material av typen Äldre fyll.  
 
 

 
Figur 2. Ritning över utförda undersökningar och saneringar vid Humlan 2 hämtad 
från WSPs rapport från 2018.  
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Del av Nybro 3:1 
I Thyréns översiktliga undersökning av del av Nybro 3:1 noterades 
fyllnadsmaterial på en variation mellan 0,3–2,2 m u my, men övervägande 
delen av provpunkterna visade på en mäktighet av fyllningen på 0,3 m. 
Laboratorieresultaten visar på förhöjda halter av metaller och PAH i 
fyllnadsmaterialet framförallt i den sydöstra delen (över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för känslig markanvändning (KM)), men halter över 
Mindre än ringa risk (MRR) förekommer på hela den undersökta ytan. De 
ämnen som påvisats över KM är PAH-H, arsenik och bly. Ämnen över MRR 
är PAH-H, arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, zink och kvicksilver. 
Provtagningspunkterna kan ses i figur 3 och 4. 
 
 

Figur 3. Urklipp från ritning hämtad i Thyréns rapport från 2018. Ungefärlig yta för 
detaljplaneområdet är markerat med rött. Aktuellt provtagningsområde ligger till höger 
i ritning. Detaljerad bild över provtagningsområdet kan ses i figur 4. 
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Figur 4. Urklipp från ritning hämtad i Thyréns rapport från 2018. Provtagningspunkter 
18T01-18T08 markerade med SGF -symboler för borrpunkt 
 

3 ÅTGÄRDSMÅL 

3.1 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL 

Detaljplaneområdet ska kunna utnyttjas som skola, gata, park samt natur 

utan att medföra någon risk för människors hälsa och miljö.  

Som utgångspunkt för skolområdet föreslås att Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) tillämpas som utgångspunkt 

men en riskbedömning bör tas fram där platsspecifika parametrar/faktorer 

tas med i bedömningen av risker för området och där platsspecifika 

riktvärden tas fram.  

För omkringliggande vägområden föreslås Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) tillämpas som 

utgångspunkt. Särskild hänsyn för ytlig jord i område park och natur behöver 

tillämpas. I en riskbedömning kan acceptabla halter för detta tas fram. 

3.2 MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL 

Generell utgångspunkt för de mätbara åtgärdsmålen bör vara medelhalten 

för området, förslagsvis beräknad som UCLM. 

För att undvika orimliga kostnader för åtgärder under befintliga byggnader, 

under vägar och i ledningsstråk föreslås att platsspecifika riktvärden tas 

fram. Detta för att endast åtgärda det som faktiskt är nödvändigt ur ett 

riskperspektiv. 
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4 SANERINGSBEHOV 

Baserat på tidigare undersökningar har partikelbundna föroreningar 
påträffats inom området och det finns ingen misstanke om flyktiga 
föroreningar inom området. Vid provtagning av grundvatten har det ej 
påvisats halter som föranleder misstanke om föroreningsspridning. 
 
Området har delats in i fem olika egenskapsområden baserat på påträffade 
föroreningar och tidigare undersökningar. 

4.1 ÄLDRE FYLL 

Fyllnadsmaterial av kategorin Äldre fyll har förekommit ställvis inom Humlan 
2 och även utanför fastighetsgränsen, men inom detaljplaneområdet, 
framförallt på ytor som exploaterats i mindre omfattning. Baserat på utförda 
undersökningar kvarstår endast mindre delar av detta fyllnadsmaterial inom 
Humlan 2. Utanför fastigheten har fyllnadsmaterial innehållandes PAH-H, 
arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, zink och kvicksilver påträffats både 
inom området öster om Humlan 2 (blåmarkerad yta i figur 5) men även i en 
punkt väster om fastigheten (i den södra delen av den gula ytan i figur 5). 
Det gula området utgörs av vägområde (Oxelvägen-Ringvägen) där det 
dessutom förekommer ett flertal ledningar som kan innebära att massor har 
skiftats vid tidigare markarbeten. Då fyllnadsmaterialets sammansättning är 
likvärdiga mellan Äldre fyll vid Humlan 2 och analyserat fyllnadsmaterial vid 
del av Nybro 3:1 kan det inte uteslutas att fyllnadsmaterial innehållandes 
PAH och metaller i halter över åtgärdsmålet förekommer inom de delar av 
detaljplaneområdet som ännu inte undersökts. Fyllnadsmaterialet har i stor 
utsträckning påträffats ytligt (0,0–0,5 m u my) där ingen byggnation eller 
andra markarbeten skett. Bitvis förekommer det djupare lager av 
fyllnadsmaterial.  
 
Områden med Äldre fyll har påträffats inom ytor markerade med blått, gult 
och små röda cirklar i figur 5.  
 

4.2 PARKERING I NORR 

Föroreningen som påträffats vid parkeringen i norr inom Humlan 2 (stor röd 
cirkel i figur 5) avviker något i sammansättningen då det främst består av bly 
och PAH. Fältobservationer indikerar annan typ av fyllnadsmaterial jämfört 
med det som benämns Äldre fyll. Föroreningen är i ett större perspektiv 
avgränsat då provtagningspunkter ca 30 meter åt sydsydöst och åt väster 
inte visar föroreningar. Baserat på undersökningar förekommer föroreningar 
från direkt under asfalt till närmare 1 meter under markytan, detta behöver 
inför saneringen klargöras alternativt att schaktbottenkontroller utförs för att 
säkerställa att allt förorenat material avlägsnats. 
 

4.3 GLASSKÄRV 

Inom det röda heldragna området i söder i figur 5 misstänks att 
fyllnadsmaterial innehållandes glasskärv förekommer. Det är klarlagt att 
skärv finns i den östra och norra delen av ytan dock finns oklarheter i om och 
i vilken omfattning materialet finns under byggnaden. Men det troliga är att 
materialet som är ett relativt jämt och väl kompakterat skikt använts som 
underlag för uppförande av förskolebyggnaden. Skärvet, som analyserats 
med syraupplösning, innehåller höga halter av arsenik, bly och zink varvid 
detta kan utgöra en risk om glaset blir tillgängligt genom sönderdelning eller 
lakning. Vid provtagningarna har inga förhöjda halter påträffats i finare 
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material omkring skärvet. Glasskärv som idag förekommer under byggnader 
bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa och miljö då detta 
bedöms ligga stilla i ett packat skikt ovan grundvattenytan samt utan 
infiltration eller möjlighet till hudkontakt eller intag.    
 

4.4 ÖVRIGA DELAR AV HUMLAN 2 

Humlan 2 är i övriga delar undersökt där inget avvikande påträffats i fält och 
halterna ligger under riktvärden för KM. 
Naturområdet i söder (markerat med grönt i figur 5) har vid undersökning 
visat på helt orörd mark.  
 

4.5 VÄGAR I NORR OCH ÖSTER 

Vägar i norr (Västerängsgatan) och öster (Vasagatan) har inte undersökts 
(lila markering i figur 5). Enligt historiska flygfoton har dessa vägar funnits 
redan under tidsperioden för gatstenstillverkning och sandtäkt vilket 
föranleder att tro att det fyll som påträffats i övriga delar av 
detaljplaneområdet inte lagts under vägarna. Dock kan det inte uteslutas att 
föroreningar förekommer då det i dagsläget inte undersökts i någon punkt.  
 
 

 
Figur 5. Ritning över detaljplaneområdet med markerade egenskapsytor. Ritning 
baserad på samrådshandling för detaljplan.   
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4.5.1 Sammanfattande förutsättningar för området och förslag 
på åtgärder 

 

o Äldre fyll i den sydvästra delen är ej avgränsat (gula ytan i figur 5).  
o Kompletterande provtagning föreslås i första hand inom 

parkområden vid Oxelvägen och Ringvägen. Föroreningar i 
ytlig gräsbevuxen jord föreslås schaktsaneras för att detta 
inte ska utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö. I 
första hand kan en okulär kontroll utföras, då materialet är 
karakteristiskt för området, för att därefter bekräftas med 
laboratorieanalyser. 

 
o Område under moduler sanerades 2016, dock kvarstår föroreningar i 

schaktväggar i riktning mot byggnaden och mot grusplan. 
o Vid rivning av byggnad föreslås schaktsanering av 

fyllnadsmaterial samt schaktkontroll för att säkerställa att 
föroreningen avlägsnats.  

 

o Glasskärv är avgränsat i norr och öster. Osäkerheter kvarstår kring 
omfattning av glasskärv under byggnaden och exakt utbredning i 
väst och syd. Punkt 18W03 och 15W14 indikerar på att glasskärv 
inte förekommer i dessa delar. 

o Då skyddsrummet inte får rivas föreslås att sanering av 
glasskärv sker så långt det är tekniskt möjligt med hänsyn till 
betongplattans stabilitet. Därefter avskiljs eventuellt 
kvarlämnat glasskärv med materialavskiljande duk. 
Förekomst av glasskärv noteras förslagsvis i protokoll för 
skyddsrum, bygglovshandlingar och fastighetsregistret.  

 
o Parkering i norr har förorening av bly och PAH som ej är avgränsad. 

Ledningar och byggnader försvårade provtagning för avgränsning. I 
öster finns 15W09 som ej påvisat föroreningar. 

o Kompletterande provtagning kan göras inför rivning 
alternativt utförs schaktkontroller till föroreningen avlägsnats 
och åtgärdsmål uppfylls i samband med rivning av byggnad. 

 
o Provtagningen inom Nybro 3:1 visar på halter över KM i den södra 

och sydöstra delen. Dock förekommer något förhöjda halter av 
metaller över hela området. Baserat på föroreningsnivå i äldre fyll 
inom Humlan 2 kan det inte uteslutas att högre halter förekommer 
även inom Nybro 3:1. 

o Klassningsprovtagning över hela ytan föreslås då ökad 
kunskap om massor föroreningsinnehåll krävs för att kunna 
kvarlämnas samt att de kan behöva avlägsnas av 
geotekniska skäl och då behövs klassningen ur 
masshanteringssynpunkt. 

o Provtagning inför schaktning föreslås ske genom 
provgropsgrävning i rutnät där två provgropar grävs inom en 
yta om ca 20*20 meter, klassningen antas sker 
halvmetersvis. Alternativt kan provtagning i samband med 
schaktning göras i upplagda högar om ca 200m2.  

 
o Vägar i norr och öster är ej undersökta. 

o Vägarna bör undersökas förslagsvis genom 
schaktväggskontroll eller provgropsgrävning intill vägarna i 
samband med exploatering för att erhålla en översiktlig bild 
av eventuella föroreningar under vägarna. Vid påträffande av 
förorening bör en riskbedömning göras för att klargöra om 
omedelbara åtgärdsbehov föreligger eller om åtgärder kan 
vidtas vid planerade markarbeten i området. 
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trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

 wsp.com 

 

 

  


