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MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OCH 

UTREDNING FÖR DEL AV FASTIGHETEN NYHEM 

1:2 I FINSPÅNG 

1 Bakgrund och objekt 
Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2 i 

Finspång. Det aktuella området, vilket i nuläget består av skogs- och ängsmark, avses 

omvandlas till ett bostadsområde. 

Aktuellt område är beläget omedelbart väster och öster om Sundsvägen i den södra 

utkanten av Finspång. Se figur 1. 

 
Figur 1. Ungefärligt läge för aktuellt planområde markeras med lila linjer. Norr är uppåt i bilden. 

2 Uppdrag 
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en markmiljöteknisk 

undersökning inom den del av planområdet som ligger närmast järnvägen i öster. 

Syftet med undersökningen har varit att klargöra om marken närmast järnvägen är 

förorenad. 
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3 Utförd provtagning 
Miljöprovtagning har utförts vid tre undersökningspunkter; 17AF002, 17AF013 samt 

17AF023. Provtagningen utfördes under 2017 i samband med utförandet av en 

geoteknisk undersökning inom planområdet. Punkternas lägen framgår av planritning 

G-10.1-001 tillhörande den geotekniska utredningen. Ritningen redovisas även som 

separat dokument till denna PM. 

Provtagningen har utförts med skruvprovtagare och borrbandvagn. 

Bedömda jordarter vid undersökningspunkterna framgår av tabell 1. Från varje 

undersökningspunkt har ett samlingsprov för den övre halvmetern av jorden skickats 

in för analys på laboratorium. 

Tabell 1. Bedömda jordarter. Förkortningar: u my = under markytan 

Undersökningspunkt Djup                           
[m u my] 

Jordart 

17AF002 0,0 – 0,4 MULLJORD [Mu] 

 0,4 – 1,0 TORRSKORPELERA [(si)Let] 

 1,0 – 2,2 TORRSKORPELERA [vLet (si)] 

17AF013 0,0 – 0,2 MULLJORD [Mu] 

 0,2 – 2,2 TORRSKORPELERA [vLet (si)] 

 2,2 – 3,5 LERA [siLe le] 

17AF023 0,0 – 0,5 MULLJORD [Mu] 

 0,5 – 1,5 TORRSKORPELERA [Let] 

 1,5 – 2,0 SILT [(le)Si le] 

 2,0 – 3,0 LERA [Le (si)] 

 

4 Utförda laborationsanalyser 
Laborationsanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB. 

På de analyserade jordproverna har det totalt utförts: 

 3 st. analyser av halten metaller (analys MS-1) 

 3 st. analyser av halten alifater, aromater och BTEX (analys OJ-21C) 

 3 st. analyser av halten kreosoter och PAH (analys OJ-24B) 

 3 st. analyser av halten diklobenil, amitrol, glyfosat och AMPA m. fl. (analys 

OJ-3H Banvallspaket 3). 

Utförda laboratorieanalyser redovisas i separata analysprotokoll tillhörande denna PM. 

5 Resultat 
En sammanställning av analysresultaten, med jämförelse mot Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark, finns som separat dokument tillhörande 

denna PM. 

Generella riktvärden finns både för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig 

markanvändning, MKM. Riktvärdena för KM används för exempelvis parkmark, 

bostäder och skolområden medan riktvärdena för MKM används för exempelvis 

industrier, vägar och kontor. 
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Ingen av halterna för de analyserade ämnena i proverna från området överstiger 

riktvärdet för KM. 

6 Slutsatser 
Analysresultaten föranleder inga restriktioner avseende planerad markanvändning 

inom aktuell del av planområdet. 


