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Bilaga 1 -Jordprovstabell_geo_M 
Väg 936, Gång- och cykelväg utmed Svenshögsvägen  1 (4) 

Bilaga 1 – Jordprovstabell, geoteknik 
Uppdragsnamn: Kv. Minnessten, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013905   

 
Proverna har främst klassificerats i fält. Utvalda prover är klassificerade på laboratorium, se ”Anmärkningar”. 
 
W  = Noterad fri vattenyta i provtagningshål 
 
wN   = Naturlig vattenkvot (%) 
 
G   = TOC, organisk halt (%) 
 
M  = Materialtyp TK geo 13 enligt AMA 17, tabell CB/1 
 
T  = Tjälfarlighetsklass TK geo 13 enligt AMA 17, tabell CB/1 
 

 

Punkt  Bergart 
wN 

(%) 

G 

(%) 
M T Anmärkningar 

21AT13  W – Ingen observerad vattenyta       

 0,0–1,0 FYLLNING av grus sand tegel 5    Labanalys enligt bil. 3 

 -2,0 SAND 6  2 1 Labanalys enligt bil. 3 

 -3,0 lerig grusig SAND 18  3B 2 Labanalys enligt bil. 3 

 -4,0 Sandig siltig LERA 41  5A 4 Labanalys enligt bil. 3 

 -5,0 Siltig LERA      

21AT14  W – Ingen observerad vattenyta       

 0,0–0,7 FYLLNING av sand grus tegel 3    Labanalys enligt bil. 3 

 -2,0 grusig SAND      

 -3,0 lerig grusig SAND 19  2 3B Labanalys enligt bil. 3 

 -4.0 grusig sandig siltig Lera 27  4 5A Labanalys enligt bil. 3 

 -5,0 grusig siltig LERA      

21AT15  W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0–2,0 grusig SAND      

 -3,0 grusig siltig SAND      

 (-3,2) Berg eller block     Skruv knäckt 

        

        



 

Bilaga 2 -Bergprovstabell_geo_M 
Väg 936, Gång- och cykelväg utmed Svenshögsvägen  1 (4) 

Bilaga 2 – Bergprovstabell, bergteknik 
Uppdragsnamn: Kv. Minnessten, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013905   

 
Proverna har främst klassificerats i fält. Utvalda prover är klassificerade på laboratorium, se ”Anmärkningar”. 
 
W  = Noterad fri vattenyta i provtagningshål 
 
wN   = Naturlig vattenkvot (%) 
 
G   = TOC, organisk halt (%) 
 
M  = Materialtyp TK geo 13 enligt AMA 17, tabell CB/1 
 
T  = Tjälfarlighetsklass TK geo 13 enligt AMA 17, tabell CB/1 
 

 

Punkt  Bergart 
wN 

(%) 

G 

(%) 
B T Anmärkningar 

21AT13  W – Ingen observerad vattenyta       

 0,0–(-0,5) Berg   1/2  Labanalys enligt bil. 4 



 

Bilaga 3 - Laboratorieundersökningar, Geoteknik 
Kv. Gamla Minnesten, Öckerö  1 (2) 

Bilaga 3 – Laboratorieundersökningar, 
Geoteknik 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Minnesten, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013905   

 
 

Typ Utfört av, datum Antal sidor 

Störda prov, Skr (rutinanalyser på jord*) Mitta i Onsala, 2021–10–18 2 

 



2021-09-22/23 2021-10-18 Meraf BerheMattis Stenström

Atikns

Jenny Kanth

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1    

TK Geo 13 Anm

Gamla Ankaret, Minnesten

Gottskärsvägen 174          
43994 Onsala                         
Tel. 0768524509 

team@mitta.se

www.mitta.se

Provtagningsredskap

Skr

LaboratorieundersökningarFältdatum / Ansvarig

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2013905, 20139062021-10-19   Helena Seger

Beställare :

Projektledare:

Benämning

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag

21AT09
0,1-0,8

21AT13
0,0-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0

21AT14
0,0-0,7
2,0-3,0
3,0-4,0

Uppmätt vy i bh: torrt (2021-09-23)
Mörkbrun FYLLNING sand grus humus och växtrester

Uppmätt vy i bh: inget synligt (2021-09-22)
Grå FYLLNING av grus sand tegelrester
Brun SAND, snäckskal
Brun lerig grusig SAND, snäckskal
Grå ngt.sandig siltig LERA, rikligt med skalrester

Uppmätt vy i bh: ej mätbart (2021-09-22)
Grå FYLLNING av grus sand tegelrester
Brun lerig grusig SAND, snäckskal
Grå grusig sandig siltig LERA, rikligt med skalrester
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Bilaga 4 - CPT 
Kv. Gamla Minnesten, Öckerö  1 (11) 

Bilaga 4 – CPT 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Minnesten, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013905   
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C P T - sondering

Minnesten
2013905
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C P T - sondering

Minnesten
2013905

2021-11-09

Öckerö

21AT13

20210922
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Bilaga 5 - Laboratorieundersökningar, bergteknik 
Kv. Gamla Minnesten, Öckerö    

Bilaga 5 – Laboratorieundersökningar, 
bergteknik 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Minnesten, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013905   

 
 

Typ Utfört av, datum Antal sidor 

Petrografisk sammansättning RISE i Borås, 2021–09–29 2 

 

1  (6)



  

 

RAPPORT 

 
 

   

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium 

Kontaktperson RISE Datum Beteckning  

Camilla Lindström 2021-09-30 172943   
Samhällsbyggnad 

+46 10 516 68 26 

camilla.lindstrom@ri.se 

   

   

 Atkins Sverige AB 

Naval Singh 

Sankt Eriksgatan 5 

411 05 GÖTEBORG 

 

Provning av ballastmaterial 
(2 bilagor)  

       

 
Ackred.nr. 1002 

Provning 

ISO/IEC 17025 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Box 857 

501 15 BORÅS 
Brinellgatan 4 
504 62 Borås 

010-516 50 00 
033-13 55 02 
info@ri.se 

 

Uppdrag 

Provningen avser två ballastmaterial från Atkins Sverige AB, benämnt Minnessten respektive 

Gamla Ankaret. Inskickade material är osorterade, med material generellt i storleksordningen 

0-60 mm. Beträffande providentifikation och egenskaper som provats, se under rubrikerna 

”Provfakta” och ”Provningsomfattning”.  

 

Provtagning och ankomstdatum 

Proverna skickades till RISE Borås genom uppdragsgivarens försorg. Provmaterialet ankom 

till RISE Borås 2021-09-27. Enligt beställaren togs provet ut 2021-09-22 av provtagare Mattis 

Stenström (Geotechnica). I övrigt saknar RISE närmare kännedom om provtagningsplats och 

provtagningsförfarandet på plats.  

 

Provfakta 

Providentitet Sortering Materialtyp* 
Användning/

Ändamål 
Krav-specifikation 

Inkommen 

mängd (kg) 

Minnessten 

(21AT17) 

Osorterat, 

0-60 mm 
K 

Obundna 

lager 

SS-EN 13242:2007 

SS-EN 13285:2018 

AMA 17 

<1** 

Gamla 

Ankaret 

(21AT10) 

Osorterat, 

0-60 mm 
K <1** 

*Med ”N” avses material i naturligt tillstånd; ”NK” material som delvis är maskinellt krossat; ”K” material som är helt maskinellt 
krossat.  

**Andelen material som inkommit för analys är mindre än vad som normalt krävs.  

Sida

2  (6)



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Provningsomfattning 

Providentitet Egenskap Metod Provningsdatum 

Minnessten 

(21AT17) 

Petrografisk 

sammansättning 

SS-EN 932-3 

RILEM AAR-1 

2021-09-29 

Gamla 

Ankaret 

(21AT10) 
2021-09-29 

 

Provningsresultat/Rekommendationer 

De provade ballastmaterialens/sorteringarnas egenskaper redovisas i bifogade bilagor. 

Provningsresultatet avser enbart det provade materialet. 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Infrastruktur och betongbyggande - Materialdesign 

Utfört av Granskad av 

   

__Signature_1 __Signature_2 

Camilla Lindström 
Lovise Sjöqvist 
   

MSc Geologi      MSc Geologi 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Petrografisk analys, Minnessten (21AT17) 

Bilaga 2 – Petrografisk analys, Gamla Ankaret (21AT10) 

 

 

Sida
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Petrografisk analys, Minnessten (21AT17)  
 
Allmänt 

Okulär analys utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR-1 (makroskopisk 

metod) i kombination med SS-EN 932-3. Inskickat material siktades, tvättades och torkades; 

därefter analyserades korn >1 mm respektive större stenar i inskickat materialet okulärt.   

 

 
Okulär beskrivning, >1 mm  

Det undersökta materialet uppfattas som friskt (Figur 1). Enstaka rostanslag noteras. 

Kornformen är främst kantig och oregelbunden, avlånga/flisiga korn är vanligt förekommande. 

Ytorna är i huvudsak råa.  

Provmaterialet utgörs av mörkt grå/svart, fint medel- till medelkornig, massformig till svagt 

folierad amfibolit/gabbro, med ställvisa medel- till grovkorniga granitiska inslag.  

Sulfider noteras i materialet, dock endast i enstaka fall. Inga lermineral har noterats i undersökt 

material.  

 

 

Figur 1. Undersökt material, >1 mm. 

Sida
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 

Figur 2. Undersökt material, större stenar. 

  

Sida
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

 Bilaga 1 

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Utlåtande och tolkning av resultat  

 

Obundna lager 

Ballastmaterialet förefaller kunna utnyttjas för vägändamål (bärlager och grusslitlager) under 

förutsättning att glimmerhalten kontrolleras enligt TDOK 2014:0144. Materialets bergtekniska 

kvalitet uppfyller sannolikt kravgränser enligt Bergtyp 1 alternativt 2 (AMA 17, tabell AMA 

CB/1), men RISE förutsätter att bergmassans nötnings- och fragmenteringsmotstånd provas 

enligt SS-EN 1097-1 och 1097-2. 

 

Övriga komponenter som kan vara skadliga är lermineral och sulfidmineral. Lermineral kan ge 

oönskade egenskaper i vägbanken, såsom absorption av vatten och slutlig frostsprängning av 

ballastkorn, medan sulfider kan vittra och skapa försämrad hållfasthet i materialet samt orsaka 

försurning av närliggande vattenmiljö. Vid okulär analys noteras endast enstaka sulfidmineral. 

Inga lermineral eller bergarter, där lermineral kan ingå, kunde heller identifieras vid analysen. 

 

 

Analyserat av:_______________________  

            Camilla Lindström  

    MSc Geologi  
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Bilaga 7 - Kalibreringsprotokoll 
Kv. Gamla Minnesten, Öckerö  1 (3) 

   

    

Uppdragsnummer: 2013905   

 
 
 

Bilaga  6  –  Kaliberingsprotokoll

Uppdragsnamn:  Kv.  Gamla  Minnesten, Öckerö
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2 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

Analysresultat

21AT11 0,0-0,1ProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2126533-001

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.100.52 STAsfalt-OJ-1± 0.20

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.46 STAsfalt-OJ-1± 0.16

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.30 STAsfalt-OJ-1± 0.11

indeno(1,2,3,cd)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.200.46 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.500.82 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.250.52 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.250.76 * STAsfalt-OJ-1----



3 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,0-0,1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-002

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.500<0.5 LEMS-1----

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00162 LEMS-1± 16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10013.4 LEMS-1± 1.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.4 LEMS-1± 1.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.0 LEMS-1± 2.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.4 LEMS-1± 1.8

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.14 LEMS-1± 0.71

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20045.4 LEMS-1± 4.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0072.9 LEMS-1± 7.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



4 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,0-0,1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-002

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.7 STMS-1± 5.68
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,1-0,3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-003

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.09 LEMS-1± 0.31

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0075.7 LEMS-1± 7.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.809 LEMS-1± 0.081

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.64 LEMS-1± 0.27

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.62 LEMS-1± 0.76

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30019.9 LEMS-1± 2.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.73 LEMS-1± 0.48

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0047.3 LEMS-1± 4.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LEMS-1± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00268 LEMS-1± 27

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.37 STOJ-21A± 0.14

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.40 STOJ-21A± 0.14

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A± 0.08

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 STOJ-21A± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21A± 0.10

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.26 STOJ-21A± 0.10

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,1-0,3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-003

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.21 STOJ-21A± 0.09

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A± 0.07

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.2 STOJ-21A± 1.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.18 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.98 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.77 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.39 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.1 STTS105± 5.40
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,8-1,2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-004

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.852 LEMS-1± 0.085

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.3 LEMS-1± 1.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.49 LEMS-1± 0.15

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.79 LEMS-1± 0.48

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3000.730 LEMS-1± 0.206

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.54 LEMS-1± 0.26

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.001.49 LEMS-1± 0.15

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.55 LEMS-1± 0.76

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.66 LEMS-1± 0.92

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT12 0,8-1,2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-004

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STTS105± 5.65
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT11 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-005

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.970 LEMS-1± 0.097

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.8 LEMS-1± 6.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.412 LEMS-1± 0.042

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.45 LEMS-1± 0.25

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.95 LEMS-1± 0.50

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.6 LEMS-1± 1.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.87 LEMS-1± 0.39

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.3 LEMS-1± 2.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.82 LEMS-1± 0.98

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00244 LEMS-1± 24

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21A± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.08

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21A± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.07

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



10 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT11 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-005

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.48 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.35 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.35 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.48 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.4 STTS105± 5.72



11 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT13 0,0-0,7 + 21AT13 0,7-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-008

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.12 LEMS-1± 0.11

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0056.0 LEMS-1± 5.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.276 LEMS-1± 0.028

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.27 LEMS-1± 0.33

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.10 LEMS-1± 0.71

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.28 LEMS-1± 0.56

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.19 LEMS-1± 0.62

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.29 LEMS-1± 0.83

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.4 LEMS-1± 1.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00158 LEMS-1± 16

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2028 STOJ-21A± 15

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.10 STOJ-21A± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



12 av 23:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT13 0,0-0,7 + 21AT13 0,7-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-008

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.10 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.10 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.6 STTS105± 5.74

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT13 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-009

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.13 LEMS-1± 0.11

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.3 LEMS-1± 2.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.25 LEMS-1± 0.23

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.24 LEMS-1± 0.63

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.60 LEMS-1± 0.25

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.67 LEMS-1± 0.47

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.86 LEMS-1± 0.29

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.3 LEMS-1± 1.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0030.8 LEMS-1± 3.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT13 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-009

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.0 STTS105± 5.76
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT14 0,0-0,7ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-010

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.572 LEMS-1± 0.057

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00166 LEMS-1± 17

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10012.6 LEMS-1± 1.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20042.2 LEMS-1± 4.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30021.8 LEMS-1± 2.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20030.3 LEMS-1± 3.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.60 LEMS-1± 0.76

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.3 LEMS-1± 4.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0084.2 LEMS-1± 8.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT14 0,0-0,7ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-010

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.8 STTS105± 5.87
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Ordernummer :

:Kund

ST2126533

Atkins Sverige AB

21AT14 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-011

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.82 LEMS-1± 0.18

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.6 LEMS-1± 2.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.13 LEMS-1± 0.21

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.20 LEMS-1± 0.62

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.89 LEMS-1± 0.27

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.12 LEMS-1± 0.42

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.23 LEMS-1± 0.22

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LEMS-1± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.9 LEMS-1± 2.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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21AT14 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-011

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.0 STTS105± 5.70
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21AT15 0,5-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-012

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.918 LEMS-1± 0.092

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.4 LEMS-1± 1.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.125 LEMS-1± 0.013

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.24 LEMS-1± 0.13

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.62 LEMS-1± 0.36

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002.64 LEMS-1± 0.33

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2001.78 LEMS-1± 0.19

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.9 LEMS-1± 1.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.17 LEMS-1± 0.62

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0058.4 LEMS-1± 5.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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ST2126533
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21AT15 0,5-1,0ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126533-012

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.7 STTS105± 5.62
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Laboratoriets provnummer ST2126533-013

2021-09-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.31 LEMS-1± 0.13

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.2 LEMS-1± 6.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.414 LEMS-1± 0.042

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.48 LEMS-1± 0.25

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.67 LEMS-1± 0.77

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.44 LEMS-1± 0.58

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.96 LEMS-1± 0.50

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0043.8 LEMS-1± 4.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.8 LEMS-1± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00212 LEMS-1± 21

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.1 STTS105± 5.59

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt och tjärpapp. Provberedning enligt 

intern instruktion INS-0360.

Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. 

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

Asfalt-OJ-1

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V och SPIMFAB. Enligt direktiv 

från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Delprov.PP-Delprov STHLM*
Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.PP-Kryomalning STHLM*
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Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 MUR Geo, berg, markmiljö

Minnesten

Provnamn
21AT12 

0,0-0,1 

21AT12 

0,1-0,3 

21AT12 

0,8-1,2 

21AT11 

0,0-0,5 

21AT13 0,0-0,7 + 

21AT13 0,7-1,0 

21AT13 

1,0-1,5 

21AT14 

0,0-0,7 

Provtagningsdjup m 0,0-0,1 0,1-0,3 0,8-1,2 0,0-0,5
Samlingsprov

0,0-1,0
1,0-1,5 0,0-0,7

Provtyp Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord <MRR >MRR-<KM >KM-<MKM >MKM-<FA >FA

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans % 94,7 90,1 94,2 95,4 95,6 96,0 97,8

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS <0.5 3 1 1 1 1 1 <10 <10 10-25 25-1 000 >1 000

Barium, Ba mg/kg TS 162 76 10 61 56 22 166 <200 200-300 300-50 000 >50 000

Bly, Pb mg/kg TS 7 47 1 21 8 3 8 <20 20-50 50-400 400-2 500 >2 500

Kadmium, Cd mg/kg TS <0.1 0,81 <0.1 0,41 0,28 <0.1 <0.1 <0,2 0,2-0,8 0,8-12 12-1 000 >1000

Kobolt, Co mg/kg TS 13 3 1 2 3 2 13 <15 15-35 35-1 000 >1000

Koppar, Cu mg/kg TS 24 20 1 11 5 2 22 <40 40-80 80-200 200-2 500 >2 500

Krom, Cr mg/kg TS 15 8 5 5 7 6 42 <40 40-80 80-150 150-10 000 >10 000

Nickel, Ni mg/kg TS 18 5 3 4 6 5 30 <35 35-40 40-120 120-1 000 >1 000

Vanadin, V mg/kg TS 45 11 8 10 14 10 44 <100 100-200 >200 >10 000

Zink, Zn mg/kg TS 73 268 9 244 158 31 84 <120 120-250 250-500 500-2 500 >2 500

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,1 0,1-0,25 0,25-2,5 2,5-50 >50

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <25 25-150 150-700 >700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <25 25-120 120-700 >700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-1 000 >1 000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-10 000 >10 000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 28 <20 <20 <100 100-1000 1000-10 000 >10 000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <100 100-500 >500

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <3 3-15 15-1 000 >1 000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-30 30-1 000 >1 000

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0,012 0,012-0,04 0,04-1 000 >1 000

Toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-40 40-1 000 >1 000

Etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

PAH-L,summa mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0,6 0,6-3 3-15 15-1 000 >1 000

PAH-M,summa mg/kg TS <0.25 0,77 <0.25 0,35 0,1 <0.25 <0.25 <2 2-3,5 3,5-20 20-1 000 >1 000

PAH-H,summa mg/kg TS <0.33 1,39 <0.33 0,48 <0.33 <0.33 <0.33 <0,5 0,5-1 1-10 10-50 >50

Rapporterade halter som understiger riktvärden för MRR.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, utgåva 1. Inkluderar parameterar som saknar riktväden för MRR och där rapporterade halter understiger KM.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01.

Riktvärden



Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 MUR Geo, berg, markmiljö

Minnesten

Provnamn
21AT14 

1,0-1,5 

21AT15 

0,5-1,0 

21AT15 

0,0-0,4 

Provtagningsdjup m 1,0-1,5 0,5-1,0 0,0-0,4

Provtyp Jord Jord Jord <MRR >MRR-<KM >KM-<MKM >MKM-<FA >FA

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans % 95,0 93,7 93,1

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS 2 1 1 <10 <10 10-25 25-1 000 >1 000

Barium, Ba mg/kg TS 21 16 60 <200 200-300 300-50 000 >50 000

Bly, Pb mg/kg TS 2 12 44 <20 20-50 50-400 400-2 500 >2 500

Kadmium, Cd mg/kg TS <0.1 0,13 0,41 <0,2 0,2-0,8 0,8-12 12-1 000 >1000

Kobolt, Co mg/kg TS 2 1 2 <15 15-35 35-1 000 >1000

Koppar, Cu mg/kg TS 2 3 5 <40 40-80 80-200 200-2 500 >2 500

Krom, Cr mg/kg TS 6 4 8 <40 40-80 80-150 150-10 000 >10 000

Nickel, Ni mg/kg TS 4 2 5 <35 35-40 40-120 120-1 000 >1 000

Vanadin, V mg/kg TS 11 6 11 <100 100-200 >200 >10 000

Zink, Zn mg/kg TS 26 58 212 <120 120-250 250-500 500-2 500 >2 500

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0,1 0,1-0,25 0,25-2,5 2,5-50 >50

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <25 25-150 150-700 >700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <25 25-120 120-700 >700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <100 100-500 500-1 000 >1 000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <100 100-500 500-10 000 >10 000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <100 100-1000 1000-10 000 >10 000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <100 100-500 >500

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <3 3-15 15-1 000 >1 000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-30 30-1 000 >1 000

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0,012 0,012-0,04 0,04-1 000 >1 000

Toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-40 40-1 000 >1 000

Etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

PAH-L,summa mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0,6 0,6-3 3-15 15-1 000 >1 000

PAH-M,summa mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 <2 2-3,5 3,5-20 20-1 000 >1 000

PAH-H,summa mg/kg TS <0.33 <0.33 <0.33 <0,5 0,5-1 1-10 10-50 >50

Rapporterade halter som understiger riktvärden för MRR.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, utgåva 1. Inkluderar parameterar som saknar riktväden för MRR och där rapporterade halter understiger KM.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01.

Riktvärden



Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 MUR Geo, berg, markmiljö

Minnesten

Provnamn, Asfalt
21AT11

0,0-0,1 

naftalen mg/kg <0.50
acenaftylen mg/kg <0.50

acenaften mg/kg <0.50

fluoren mg/kg <0.50
fenantren mg/kg <0.50
antracen mg/kg <0.50

fluoranten mg/kg <0.50
pyren mg/kg 0,52
bens(a)antracen mg/kg <0.25
krysen mg/kg <0.25

bens(b)fluoranten mg/kg 0,46

bens(k)fluoranten mg/kg <0.25

bens(a)pyren mg/kg <0.25 >50
2

dibens(a,h)antracen mg/kg <0.25
bens(g,h,i)perylen mg/kg 0,3

indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg <0.25

summa PAH 16 mg/kg <6.0 <701 70-3001 >3001

summa cancerogena PAH mg/kg 0,46

summa övriga PAH mg/kg 0,82
summa PAH L mg/kg <0.75
summa PAH M 0,52
summa PAH H 0,76

1 NV's rapport Klassning av farligt avfall, daterad 2013-02-13
2 EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall (EU 2018/C 124/01)

Avfallsklassning

Provdjup m 0,0-0,1
Ej tjärasfalt

Tjärasfalt
IFA

Tjärasfalt
FA
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Bilaga  9 –  Fältprotokoll

Uppdragsnamn:  Kv.  Gamla  Minnesten, Öckerö



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Minnessten 21AT11
Positionering/inmätning Datum

Sekt: 4 m Sida: 2,2 m Z: 2021-09-22

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd David
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

12 st 2 st 0 st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

2,2 m.u.my 15 minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 - 0,1 Makadam 0,05

0,1 - Duk 

0,1 - 0,6 Grusig Sand 0,3 Mörkburnt,Organisk innehåll?

0,6 - 2,0 Sand 1,3 Ljus beige,

2,0 - 2,1 Rostlinje Rostlinje

2,1 - 2,2 Grusig Siltig Lera 2,2

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Mycket byggnads material hittades, tegel, plast  rör, järndetaljer. 

Enligt lokalbefolkningen finns källarplan och bergvärme i området.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Grävde ner till två stålrör

Böjde upp två plast rör
Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

GW-rör installerades söder om provgropen
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Minnessten 21AT12
Positionering/inmätning Datum

Sekt: 2,3 m Sida: 3,8 m Z: 2021-09-22

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd David
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

st st st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 - 0,1 Grusig Sand 0,05 Makadam

0,1 - Duk

0,1 - 0,3 Sanig Grus Mörkbrunt

0,3 - 2,3 Grusig Sand 1,2 Snäckskal

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Mycket rötter

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013905 Minnesten 21At15
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210922

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 3
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,1 0,0-0,4

0,1 - 0,4 FYLLNING-Sandig Makadam 0,5-1,0

0,4 - 3,0 FYLLNING- grusig Sand 1,0-1,5 1,5-2,0

3,0 - 4,0 Grusig SAND 2,0-2,5 2,5-3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013905 Minnesten 21At13
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210922

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Ange FI
Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 4
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 1,0 FYLLNING - grusig Sand 0,0-0,7 0,7-1,0 Tegel

1,0 - 2,0 sandig GRUS 1,5-2,0 Snäck skal

2,0 - 3,0 grusig siltig SAND 2,0-3,0 Snäck skal

3,0 - 4,0 siltig LERA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Ange företag
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013905 Minnesten 21At14
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210922

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Ange FI
Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 5
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,7 FYLLNING - grusig Sand 0,0-0,7 tegel

0,7 - 2,0 sandig GRUS 0,7-1,0

2,0 - 3,0 grusig siltig SAND 1,0-1,5 1,5-2,0

3,0 - 4,0 grusig siltig LERA 2,5-3,0

4,0 - 5,0 grusig siltig LERA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat
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1. Objekt 

1.1. Planerad anläggning 

På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins Sverige AB utfört en geo-, berg-och miljögeoteknisk undersökning 
för detaljplan för kvarteret Gamla Minnesten på Öckerö. Exploateringen omfattar omkring 20 bostäder. 
Bostadsområdet ligger på sydöstra Öckerö och gränsar till Södergårdsvägen och Norgårdsvägen, figur 1.  

 

 

Figur 1 Översiktsbild med det ungefärliga undersökningsområdet markerat med svart. Bild © Lantmäteriet 
2021 

 

Kvarteret utgörs idag av parkeringsplatser, gång- och cykelväg samt ett grönområde. Mellan fastigheterna 
Öckerö 2:260 och 2:799 finns GC-vägen som förbinder Sörgårdsvägen med Skärhamnsås norra ände. 
Skärhamnsås avgränsar kring kvarterets södra och östra sida. Längs med GC-vägen finns också en stenmur 
som går mellan fastigheterna, se figur 2. Det har tidigare funnits en skola (Minnestensskolan) på Öckerö 2:799. 
Minnestensskolans ungefärliga läge framkommer i ritning G01.  

  

Uppdragsnummer (Atkins) 

2013905 

Beställare 

Öckerö Kommun 
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1.2. Ytbeskaffenhet och topografi 

Undersökningsområdet består utav rivningsmassor, berg och hårdgjorda (asfalterade och grusade) ytor. 
Gräsytan och berg i dagen finns på Öckerö 2:260. Kring det nordvästra hörnet av fastigheten Öckerö 2:799 
finns en del asfalterade ytor som övergår i grusytor längre väster- och söderut på fastigheten. I den södra och 
sydvästra delen av fastigheten är det berg i dagen, där bergstoppen är på omkring +14,2 m och faller mot norr. 
Den hårdgjorda ytan vid bergsfoten är relativ platt med en nivå på knappt + 9 m (RH00) på västra sidan för att 
sedan falla till en nivå på knappt + 8 m i anslutning till den östra fastighetsgränsen. 

 

 

Figur 2 Flygbild över Minnesten. Svart streck visar undersökningsområdet Bild © Lantmäteriet 2021 

 

2. Syfte och begränsningar 
Syftet med undersökningarna har varit att bedöma områdets lämplighet för byggande.  

2.1. Markmiljö 

Markmiljöundersökningen syftar till att utgöra underlag för beskrivning av de miljötekniska markförhållandena 
inom området inför ny detaljplan. 

2.2. Geo- och bergteknik 

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att bedöma de geotekniska egenskaperna och 
förhållandena gällande jorddjup och bergschakt, som underlag för detaljplan. Undersökningarna av berget har 
gjorts i syfte att bedöma bergets materialanvändning för grundläggning samt bedöma dess stabilitet.    
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3. Underlag 
Underlaget för denna geotekniska och markmiljötekniska undersökning har varit följande: 

/1/ Provtagningsprogram geoteknik, bergteknik och markmiljö upprättad av Atkins (2021-09-08). 

/2/ SGU:s jorddjups- och jordartskarta. 

/3/ Ledningssamordning genom Ledningskollen, framtagen av Atkins. 

/4/ Markmodell i DGW-format, framtagen av Atkins 

/5/ Grundkarta i DGW-format, erhållen av Öckerö kommun. 

 

4. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1:2005 samt SS-EN 1997–2:2007 med tillhörande bilagor. Styrande 
dokument och standarder för utförd undersökning redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrande dokument och standarder för utförd undersökning. 

Typ Styrande dokument eller standard 

Beteckningssystem 
SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, version 2001:2 –  
www.sgf.net 

Fältarbeten 

TK Geo 13, tab 5.1.1 enligt AMA 17 

SGF Metodblad Beskrivning av tung slagsondering 2006–10–01 (Slb) 

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

SGF Rapport 2:2013, Fälthandbok – undersökningar av förorenade områden 

SGF Rapport 4:2012, Metodbeskrivning för jord-bergsondering (Jb) 

SS-EN ISO 22475–1 (Provtagning) 

SS-EN ISO 22475–1:2006 (Grundvattenrör) 
SS-EN ISO 22476–1 (CPT) 

Tekniska krav och råd TK/TR Geo 13 

Laboratoriearbete Styrande dokument eller standard 

Klassificering SS-EN ISO 14688–1 och SS-EN ISO 14688–2 

Materialtyp TK Geo 13, Tabell 5.1.1 enligt AMA 17  

Tjälfarlighetsklass TK Geo 13, Tabell 5.1.1 enligt AMA 17 

Vattenkvot SS‐EN ISO 17892‐1 

Petrografisk 
beskrivning av berg 

SS-EN 932-3 

 

5. Utsättning / Inmätning 
Utsättning och inmätning av undersökningspunkter har utförts av Atkins Svergie AB med GNSS-mätning (GPS) 
med nätverks-RTK i mätklass B enligt SGF:s Fälthandbok.  

 

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 
Höjdsystem: RH 00 
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6. Geotekniska undersökningar 

6.1. Fältundersökningar 

Fältundersökningarna genomfördes under september 2021 v38 av Geotechnica AB. Använd fältutrustning var 
monterad på borrbandvagn, typ GM75 av Geomachine fabrikat. Totalt har 10 undersökningspunkter utförts som 
är betecknade 21AT11—17. Undersökningens placering och geotekniska resultat redovisas i plan- och 
sektionsritning, enligt bilagd ritning G01. 

 

Tabell 2 Utförda fältundersökningar 

Metod Syfte Antal punkter 

Provgropsundersökning Bestämning av jordlagerföljd och grundvattennivå 2 

Skruvprovtagare Bestämning av jordlagerföljd och upptagning av störda 
jordprover 

3 

CPT Bestämning av hållfasthetsparametrar 1 

Slagsondering Bestämning av djup till berg 1 

JB2 (Jord-bergsondering) Upptagning av bergprover 1 

 

Upptagna prover har klassificerats okulärt i fält i samband med provtagningen. Ett provtagningsprotokoll har 
upprättats för varje provtagningspunkt och överlämnats till Atkins handläggande geotekniker. Jordprover 
skickades till geotekniskt laboratorium, se kapitel 6.2.  

6.2. Geotekniska laboratorieundersökningar 

Utvalda jordprover har analyserat oktober 2021 av Mitta AB:s geotekniska laboratorium i Onsala. 
Laboratorieundersökningarna omfattade rutinanalyser av störda jordprover, se tabell 3.  

 

Tabell 3 Utförda geotekniska laboratorieundersökningar 

Analys Antal prover 

Rutin störd (Jordartsbenämning, vattenkvot, materialklass och tjälfarlighetsklass) 1 

Materialklass och tjälfarlighetsklass 2 

 

7. Markmiljötekniska undersökningar 

7.1. Fältundersökningar och fältobservationer 

Markmiljöundersökningen utfördes av Atkins Sverige AB under september 2021 i samband med de 
geotekniska provtagningarna. Jordprover uttogs dels med jordskruv på borrbandvagn, dels från provgropar.  

Undersökning har utförts i 5 punkter betecknade 21AT11 till -15. Inget jordprov uttogs i 21AT16 på grund av 
närliggande ledningar och närliggande provtagningspunkter bedömdes som tillräckliga. Provpunkternas 
placering framgår av planritning, ritningsnummer G-01. Provuttag genomfördes genom uttag av prover varje 
halvmeter ned till naturlig avsatt jord, eller genom provtagning av olika materialskikt. Totalt uttogs 10 jordprover 
som sedan analyserades på laboratorium. Även ett asfaltsprov togs och analyserades på laboratorium.  

Ett fältprotokoll har upprättats för varje provtagningspunkt och redovisas i bilaga 9. Lukt, synliga föroreningar 
och andra eventuella avvikelser har även noterats. 

Proverna förpackades i separata diffusionstäta påsar erhållna från laboratoriet. Engångshandskar byttes mellan 
varje provpunkt för att minimera kontaminering mellan provpunkterna. Uttaget prov homogeniserades i fält 



Gamla Minnesten 
MUR 

 
 
 

 

Atkins | MUR_text Gamla Minnesten  Sida 7 av 12
 

genom att provtagningskärlet skakades. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt mellan varje 
provuttag. 

7.2. Miljötekniska laboratorieundersökningar 

Jordprover har skickats in till analys på ALS Scandinavia AB, som är ett ackrediterat laboratorium. Totalt har 10 
jordprover och ett asfaltsprov analyserats från 5 provpunkter. Provpunkter och analysparametrar finns 
sammanställda i Tabell 4 och samtliga analysrapporter från laboratoriet redovisas i bilaga 7 och en 
sammanställning av analysresultaten redovisas i bilaga 8. 

Laboratorieundersökningarna för jordprov har omfattat analys av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten 
(petroleumkolväten), bensen, toluen, etylbensen, xylener (BTEX), PAH. Laboratorieundersökningarna för asfalt 
har omfattat analys av PAH för undersökning av eventuell förekomst av tjärasfalt.  

Tabell 4 Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar 

Provpunkt Provuttag Analys 

21AT11 Jord 0-0,5 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Asfalt 0-0,1 m PAH 

21AT12 Jord 0-0,1 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Jord 0,1-0,3 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Jord 0,8-1,2 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

21AT13 Samlingsprov  
Jord 0-0,7 m +  
0,7-1,0 m 

Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Jord 1,0-1,5 Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

21AT14 Jord 0-0,7 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Jord 1,0-1,5, m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

21AT15 Jord 0-0,4 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

Jord 0,5-1,0 m Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

 

8. Bergtekniska undersökningar 

8.1. Fältundersökningsprogram och fältundersökningar 

På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins förberett ett undersökningsprogram för bergteknik med syfte enligt 
kap 2.2. Undersökningsprogrammet för berg omfattar följande: 

 Platsbesök 

 Bergprovtagning/ Fältundersökningar 

 Laboratorieanalys 

 Inmätning  

 

Ett platsbesök utfördes av Atkins under maj månad 2021 för att planera och undersöka markförhållanden inför 
undersökningsprogrammet. Bilder från platsbesöket är presenterad i PM markmiljö, geoteknik och bergteknik, 
daterad 2021-11-09. 

 

På uppdrag av Atkins har Geotechnica AB, Göteborg, utfört bergprovtagningen enligt 
undersökningsprogrammet. Geotechnica utförde bergprovtagning september 2021, v38. Ett representativt 
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bergprov togs från undersökningspunkt 21AT17 för vidare analys i laboratorium. På planritning G01 redovisas 
bergprovspunkten. 

 

Tabell 5 Utförda bergtekniska fältundersökningar 

Metod Syfte Antal punkter 

JB2 (Jord-bergsondering) Upptagning av bergprover 1 

 

En ungefärlig volym av bergmassa som återfinns i Gamla Minnesten är utförd av Atkins, se PM Markmiljö, 
geoteknik och bergteknik under 7.3.1. 

8.2. Bergtekniska laboratorieundersökningar 

På uppdrag av Atkins har RISE (Research Institutes of Sweden), Borås, utfört laboratorieanalys för bergprovet 
från undersökningspunkt 21AT17. 

Bergprovet analyserades med hänsyn till standard SS-EN 932–3 Petrografisk beskrivning, förenklad metod. 
Resultat från laboratorieanalysen är presenteras i RISE rapport och bilaga 5.  

 

9. Hydrogeologiska undersökningar 
Ett filterförsett grundvattenrör har installerats i samband med den geotekniska fältundersökningen. 
Grundvattenröret är placerat i undersökningspunkt 21AT11 för eventuella framtida föroreningsmätningar. 

 

Fritt vatten har påträffats i schaktbotten av undersökningsprovgrop 21AT11 på +6,2 (RH00). En rostfärgad 
lager påträffades okulärt under undersökningen, vilket är antaget grundvattennivå, på nivån +6,1. 
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10. Härledda värden 
Härledda värden för hållfasthetsegenskaper är tolkade från CPT utförd i punkt 21AT13. Utförda CPT-
sonderingar är utvärderade enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad version 3.1. Den odränerade 
skjuvhållfastheten har korrigerats med hänsyn till konflytgräns. Dessutom har TK geo 13 har tillämpats för att 
härledda hållfasthetsegenskaperna. 

10.1. Friktionsvinkel 

Nedanstående figur visar friktionsvinklen mot djup enligt formel från TR Geo 13 avsnitt 5.2.3.8.1.1 för 
friktionsjord: 

∅� = 29 + 2,8 ∗ ��
�,�� ≤ 42° 

Den effektiva friktionsvinkeln för leran har beräknats enligt TR geo 13 avsnitt 5.2.2.6.2: 

∅� = 30° 

 

 

Figur 3 Friktionsvinkel mot djup för undersökningspunkt 21AT13 
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10.2. Elasticitetsmodul 

Sandens elasticitetsmodul har utvärderats i Conrad enligt TK geo 13 – råd figur 5.2–8 för friktionsjord.  

� = ��
�.�� ≤ 90 ��� 

Lerans elasticitetsmodul har utvärderats enligt plattgrundläggningshandboken ekvation enligt 1.3a. 

�� = 150��� 

 

 

Figur 4 Elasticitetsmodul mot djup för undersökningspunkt 21AT13 
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10.3. Skjuvhållfasthet 

Odränerad skjuvhållfasthet är utvärderad enligt SIG info 15 på datorprogrammet Conrad. Skjuvhållfastheten 
har justerats efter konflytgräns som har erhållits från lab-analys. 

 

 

Figur 5 Skjuvhållfasthet mot djup för undersökningspunkt 21AT13 

 

11. Värdering av undersökning 
Fält- och laboratorieundersökningar har utförts enligt de styrande dokumenten redovisade i kapitel 4.  

Inga avvikelser har noterats. 
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12. Redovisning av fältundersökningar 
Undersöknings- samt laboratorieresultat redovisas som bilagor och på ritningar. Som förklaring till de 
geotekniska beteckningarna hänvisas till Svenska Geotekniska Föreningens hemsida, www.sgf.net. 

12.1. Bilagor 

Nummer Namn Antal 
sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell 1 

Bilaga 2 Bergprovtabell 1 

Bilaga 3 Laboratorieundersökningar Geoteknik 1 

Bilaga 4 CPT - Sonderingar 11 

Bilaga 5 Laboratorieundersökningar Bergteknik 5 

Bilaga 6 Kalibreringsprotokoll 3 

Bilaga 7 Laboratorierapporter miljö 23 

Bilaga 8 Analysresultat miljö 3 

Bilaga 9 Fältprotokoll 5 

   

12.2. Ritningar 

Ritningsnummer Ritningstyp  Skala Format 

G-01 Plans- och sektionsritning  1:200 A1 

 

© Atkins Sverige AB except where stated otherwise 
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1. Uppdragsbeskrivning 
På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins Sverige AB utfört undersökningar avseende markmiljö, 

geoteknik och bergteknik i samband med detaljplaneläggning inom kvarteret Gamla Minnesten (GM) 

bestående av fastigheterna Öckerö 2:799 samt del av Öckerö 2:260. Detaljplanen undersöker möjligheten 

att exploatera omkring 20 bostäder inom fastigheterna, se Figur 1. 

 

 

Figur 1 Schematisk bild av kvarteret Gamla Minnesten inom svart polygon. Bild © Lantmäteriet 2021 

1.1. Syfte, mål och avgränsningar 

1.1.1. Markmiljö 
Syftet med markmiljöundersökningen är att utgöra underlag för beskrivning av de miljötekniska 

markförhållandena inom området inför ny detaljplan. Undersökningen ska ligga till grund för en förenklad 

riskbedömning Den miljötekniska markundersökningsrapporten kan även fungera som underlag inför 

samrådet i detaljplaneprocessen. 

1.1.2. Geo- och bergteknik 
Syftet med undersökningarna har varit att bedöma områdets lämplighet för byggande, dvs vilka risker 

finns inom området och i så fall hur och till vilken kostnad dessa kan åtgärdas.  

2. Underlag 
Följande material har utgjort underlag för denna PM: 

/1/ Av Atkins utförda geotekniska undersökningar, redovisade i Markteknisk undersökningsrapport, 

Markmiljö, Geo- och Bergteknik, (MUR/ Miljö, Geo och Berg), daterad 2021-11-09. 

/2/ Information och bilder från platsbesök 2021-05-07. 
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/3/ SGU:s “Kartvisaren”, jord-, jorddjups- och berggrundskartor. 

/4/ Uppdragsbeskrivning – Geoteknisk och bergteknisk utredning, Öckerö 2:799, diarienummer: 0152/20. 

/5/ Av Atkins utförd Trafikutredning – Detaljplan Gamla Minnesten, daterad 2021-10-19. 

3. Styrande dokument 

3.1. Markmiljö 

Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976, uppdaterad juni 2016. 

 

Naturvårdsverket (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1, utgåva 1. 

 

3.2. Geoteknik och Bergteknik 

 

Typ Styrande dokument eller standard 

Tekniska krav och råd 

TK/TR Geo 13 
IEG:s Rapport 2:2008, Rev 2, Tillämpningsdokument - Grunder 
IEG:s Rapport 13:2010 – Klassificering av jord 
TRV Rapport 2019:062 Projektering av bergkonstruktioner  
TRV Rapport 2014:044 Handbok för ovanjordssprängning 

 

4. Områdesbeskrivning och historik 
Kvarteret Gamla Minnesten består idag av parkeringsplatser, stenmurar, en gång- och cykelväg samt 

bergpartier med träd, buskar och gräs. Området omges av villatomter och vägar. Norgårdsvägen finns i 

norr, Sörgårdsvägen i väster och Skärhamnsås i söder samt i öster.  

Inom fastigheten Öckerö 2:799 har det tidigare funnits två skolbyggnader som rivits. 

4.1. Befintliga förhållanden 

Undersökningsområdet består utav rivningsmassor, berg och hårdgjorda (asfalterade och grusade) ytor. 

Gräsytan och berg i dagen finns på Öckerö 2:260. Kring det nordvästra hörnet av fastigheten Öckerö 

2:799 finns en del asfalterade ytor som övergår i grusytor längre väster- och söderut på fastigheten.  I den 

södra och sydvästra delen av fastigheten är det berg i dagen, där bergstoppen är på omkring +14,2 m och 

faller mot norr. Den hårdgjorda ytan vid bergsfoten är relativ platt med en nivå på knappt + 9 m (RH00) på 

västra sidan för att sedan falla till en nivå på knappt + 8 m i anslutning till den östra fastighetsgränsen. 
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Figur 2 Berg i dagen, parkeringsyta samt vy från berget i sydväst mot in- och utfart  

vid korsningen Norgårdsvägen/Skärhamnsås i nordost. Bild © Atkins Sverige AB 

 

Figur 3 Befintlig stödmur och del av gång och cykelväg. Vy från infart till området  

i nordost mot väst, sydväst. Bild © Atkins Sverige AB 
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Figur 4 Berg i dagen med träd, buskar och mossa samt grusplan och stödmur.  

Vy från nordväst mot sydost. Bild © Atkins Sverige AB 

5. Utförda undersökningar 

5.1. Geo- och miljötekniska fält- och laboratoriearbeten 

Fältundersökningar utfördes den 22 och 23 september 2021. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk 

undersökningsrapport/ Geo- och bergteknik, Markmiljö (MUR/Geo, berg & Miljö)”, daterad 2021-11-09. 

Undersökningen omfattade skruvprovtagning (Skr), spetstrycksondering (CPTu), slagsondering (Slb) och 

provgropar (Pg). 

Laboratorieanalyser utfördes under oktober 2021 på ett representativt urval av störda jordprover vid Mittas 

geotekniska laboratorium i Onsala och omfattade rutinanalyser med bestämning av jordarter, materialtyp, 

tjälfarlighetsklass, vattenkvot samt konflytgräns.  

Laboratorieanalyser för markmiljö genomfördes hos ALS Scandinavia AB. 

5.2. Bergtekniska fält- och laboratoriearbeten 

Fältundersökningar utfördes den 22 och 23 september 2021. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk 

undersökningsrapport/ Geo- och bergteknik, Markmiljö (MUR/Geo, berg & Miljö)”, daterad 2021-11-09. Ett 

representativt bergprov togs från undersökningspunkt 21AT17 för vidare analys i laboratorium. I figur 4 

visas position för bergprov.  
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Figur 4 Provtagningspunkter inom området. Den röda cirkeln markerar position för provtagning av berg, 

notera att de två byggnaderna inom undersökningsområdet är rivna 

Bergprov, från undersökningspunkt 21AT17, har skickats till RISE för petrografisk analys.  

Bergprovanalys utfördes enligt standard SS-EN 932–3 Petrografisk beskrivning, förenklad metod. Resultat 

från laboratorieanalysen presenteras i MUR/Geo, berg & Miljö, bilaga 5. 

   

Figur 5 Bergprov analys från Minnesten, bild är från laboratorierapport. 

6. Bedömningsgrunder  

6.1. Markmiljö 

6.1.1. Mindre än ringa risk  
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i anläggningsarbeten är tänkt att fungera som 

stöd vid återanvändning av schaktmassor. I handboken anges halter av ämnen för nivån mindre än ringa 

risk (MRR). Avfall med totalhalter under nivåerna för mindre än ringa risk får användas utan anmälan till 

kommunen om det inte finns andra föroreningar som påverkar risken och användningen inte sker inom ett 

område där det krävs särskild hänsyn, t ex vattenskyddsområde eller Natura 2000-område. Schaktmassor 

som skall återvinnas för anläggningsändamål utanför projektet och som innehåller halter över nivåerna för 

MRR behöver anmälas till kommunen. Riktvärden finns för metaller men inte för PAH alifatiska och 

aromatiska kolväten (polycykliska aromatiska kolväten) och alifatiska och aromatiska kolväten 

(Naturvårdsverket, 2010). 
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6.1.2. Naturvårdsverkets generella riktvärden  
De generella riktvärdena är utarbetade för utvärdering av förorenade områden och anger en nivå som ger 

skydd mot hälso- och miljöeffekter. Markanvändningen som förväntas på området styr vilka grupper som 

exponeras och i vilken omfattning samt påverkar även vilka krav som ställs på skydd av markmiljön i 

området och gäller för följande två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 

 

Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper 

av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

 

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. 

kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under 

sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger 

förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. Till exempel 

kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter 

samt ytvatten skyddas. 

 

7. Förhållanden, slutsatser och rekommendationer 

7.1. Markmiljö 

Analysresultaten från markmiljöundersökningen är sammanställda i tabell som är färglagd utifrån 

jämförelsevärden, se MUR bilaga 7.  

Halter av föroreningar som överstiger riktvärdena för KM har påträffats i 1 provpunkt, 21AT12 på djupet 

0,1-0,3 m, med halter av kadmium, zink och PAH-H över riktvärdet för KM.  

Övriga analysresultat visar på föroreningsnivåer under riktvärdet för KM.  

Analysresultatet visar på att det analyserade asfaltsprovet inte innehåller tjärasfalt. 

7.1.2 Rekommendationer 
Då marken ska användas för bostadsändamål bör tillåtliga nivåer av föroreningshalter i massor - som ska 

lämnas kvar i mark, återanvändas eller återvinnas inom området - vara nivåer under Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).  

Genomförd miljöteknisk markundersökning visar följande: 

- Majoriteten av området visar på föroreningsnivåer under KM. Generellt tyder inget på att det finns 

större sammanhängande markföroreningar.  

- Lokala föroreningar över de tillåtliga nivåerna för KM, förekommer i massor längst in på 

parkeringen mot Sörgårdsvägen.  

Det rekommenderas att i senare skede komplettera provtagningen vid de påträffade föroreningarna för att 

avgränsa föroreningarnas utbredning.  

Metaller så som kadmium och zink är generellt vanligt förekommande i bebyggd miljö. Förutsättningarna 

för spridning bedöms som låg då de är partikelbundna.  
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PAH-H är generellt hårt bundna till jordpartiklar, de är inte flyktiga och har mycket låg vattenlöslighet. 

Risken för spridning av föroreningen bedöms som låg.  

Påträffade föroreningarna är belägna i anslutning till parkeringsplats men under marknivån, under en duk 

och makadam. De relativt låga halterna och otillgängliga placering gör att risk för exponering i dagsläget 

bedöms som låg.  

Föreliggande undersökning är av översiktlig karaktär. Det kan inte uteslutas att det förekommer andra 

haltnivåer i material som inte är provtagna - eller att det förekommer föroreningsämnen som inte är 

analyserade. Om det skulle misstänkas eller påträffas andra föroreningar kan förnyad riskbedömning 

behöva göras. 

Anmälan till tillsynsmyndigheten  
Öckerö kommuns miljöenhet ska, enligt MB 10 kap 11 §, underrättas om påträffade föroreningar. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd i förorenad mark ska, enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 10 kap Miljöbalken, inlämnas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan 

åtgärderna påbörjas.  

7.2. Geoteknik 

Området är relativt flackt med marknivåer mellan +7,6 och +11,0 m (RH 00). Marknivåerna ökar i riktning 

mot sydväst.  

In- och utfarten till området, GC-vägen samt del av parkeringsytan består ytligt av asfalt, fastigheterna i 

övrigt karakteriseras av grusade ytor samt i den syd och sydvästliga delen berg, som bitvis är beklätt med 

växtlighet i form av gräs, buskar, enstaka träd m.m. 

 

7.2.1. Jordlagerförhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordlagren av sand med dominerande partier med berg i dagen, 

se figur 6. 

Resultaten från utförd geoteknisk undersökning har visat att jordlagerföljden består av fyllning 

underlagrat av sand, underlagrat av lera, som ligger på berg. Jorddjupet är ca 3 till 6 m.  

Jordlagren består av följande delar (uppifrån och ner): 

 Fyllningen innehåller sand, grus, tegelrester, fiberduk och trädrötter, med en mäktighet på mellan 

ca 0,7 och 1 m.  

 Sanden är ställvis grusig och lerig med en mäktighet på mellan 1 och 2 m. Sanden uppvisar en 

mellanfast lagringstäthet. 

 Leran är grusig, sandig och siltig med en mäktighet på mellan 1 och 2 m. Leran uppvisar en låg 

odränerad skjuvhållfasthet. Resultatet från analys av utförd spetstrycksondering (CPTu) indikerar 

på att leran är normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad. 
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Figur 6 Jordartskarta från SGU med aktuellt område inom svart polygon, berg/ytberg inom röd markering, 

sandlager inom orange (prickad) markering. 

Fritt vatten har påträffats i områdets västra del på ca 1,85 m djup, vilket motsvarar nivån +5,8 (RH 00). Ett 

rostfärgat jordlager finns på nivå +5,7. Rosten indikerar grundvattnets nivå.  

Befintliga jordars materialegenskaper såsom materialtyp och tjälfarlighetsklass, framtagna vid geotekniskt 

laboratorium, redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 – Jordens materialegenskaper 

Jordart Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

SAND 2 1 

lerig grusig SAND 2 3B 

sandig siltig LERA 5A 4 

 
7.2.2. Stabilitetsförhållanden  
Med hänsyn till förekommande jordlager, och dess begränsade mäktighet samt föreliggande topografi, är 

totalstabiliteten tillfredsställande och någon risk för jordskred föreligger inte varken vid befintliga eller 

blivande förhållanden.  

7.2.3. Sättningsförhållanden 
Sättningarna bedöms huvudsakligen bli små då jordlagren inom området har mycket begränsad 

mäktighet. Större delen av sättningen kommer huvudsakligen att utvecklas momentant (elastiska 

sättningar) i de områden där det finns sand och silt. Möjliga sättningsreducerande åtgärder är utskiftning 

eller tidig utläggning/överlast. 
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7.2.4. Rekommendationer 
På basis av utförda geotekniska undersökningar föreslås ett markområde för bostäder direkt väster om 

planerad yta för parkering mm, enl. Atkins trafikutredningsförslag, se figur 7. 

Grundläggning av bostäder bedöms kunna utföras med eller utan källare med konventionella 

grundläggningsmetoder (platta på mark/grundsulor/pålar). Förslaget medför ett visst uttag av berg genom 

sprängning/schaktning i områdets södra del. 

Byggnadskonstruktioner kan grundläggas på sand/lera och berg.  

P.g.a. att leran förväntas vara normalkonsoliderad och sättningskänslig ska det i projekteringen verifieras 

att skadliga differenssättningar (ojämna sättningar) eller sättningar inte uppkommer vid grundläggning på 

sand/lera. Detta gäller även i fallet att markytan/marknivån planeras att bli högre än befintliga 

förhållanden. 

 

 

 

Figur 7 Föreslaget markområde för planläggning av bostäder inom blå polygon 
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7.3. Bergteknik 

Inom planområdet för Gamla Minnesten finns det ytor med berg i dagen, nästan uteslutande i områdets 

södra del som består av till stor del av ett bergsmassiv med utpräglad topografi. SGUs kartverktyg visar 

att berggrunden inom Minnesten utgörs av paragnejs (se fig 8), en metamorf yt- och intrusiv bergart 1,66 

– 1, 59 miljarder år gammal. 

 

Figur 8 Berggrundskarta från SGU med aktuellt område inom svart polygon 

  

Figur 9 Jorddjupskarta, SGU  
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I figur 9 redovisas övergripande det ungefärliga jorddjupet inom området (uttag från SGU). I bilden syns 

tydligt att det är det är tunna jordlager i området. Provtagning och fältbesök visar dock att jorddjupet 

varierar mellan ca 3 till 6 meter i den norra delen av området och att det är berg i dagen i den södra delen.  

Atkins utförde platsbesök på Gamla Minnesten i maj månad 2021. I följande bilder visas nuvarande 

situation av bergets ytor med tillhörande beskrivning. Av bilderna framgår att direkt söder om den jämna 

grusade ytan, där skolan tidigare har stått (se figur 11, 12), finns det berg i dagen.  

 

 

Figur 11 Tv: Den röda linjen visar ungefärlig gräns mellan berg i dagen och jämn mark (tidigare anlagd för 

skola enligt figur 10) på den östra delen av fastigheten, vy mot söder. Th: Brunn och elskåp i anslutning till 

berg.   Bilder © Atkins Sverige AB. 
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Figur 12 Flygfoto från 2017 från Öckerö kommunkarta visar fastigheten innan skolan revs.  

I figur 13 visas exempel på bergets sprickbildning, där de dominerande sprickorna och frakturer i berget är 

markerade med röda linjer. Bergslänten ligger i lutning mot sydväst. Slänten är uppsprucken med 

separerade block och öppna, vittrade sprickor, som till dels fyllts med gräs och vegetation. Sprickorna är i 

huvudsak orienterade cirka 20 grader SW, men det finns frakturer som går vinkelrätt mot sprickorna. 

Naturligt förekommande vittringsprocesser från frost, vatten och is påverkar bergets ytstabilitet på ett 

negativt sätt – sammantaget medför förhållandena att berget inte är elastiskt.   

 

Figur 13 Berg med dominanta sprickor i riktning ca 20 grader NW, markerad med röda linjer, och frakturer 

vinkelrätt sprickorna. Sprickorna är öppna, vittrade och fyllda med växande gräs och vegetation. Bild © 

Atkins Sverige AB 
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7.3.1. Slutsatser och rekommendationer 
Följande punkter lämnas som rekommendationer för vidare projektering och planering av området: 

Analyserat bergmaterial har hög kvalitet och uppfyller sannolikt kravgränsen enligt Bergtyp 1 alternativ 2 

(AMA  17, tabell CB/1), men bergmassans nötnings- och fragmenteringsmotstånd behöver prövas enligt 

SS-EN 1097-1 och 1097-2. Inga lermineral och endast sulfidmineral har påträffats. Enstaka ytliga 

rostanslag har påträffats, men bedöms uppstå endast vid sprickplan och därmed inte påverka 

bergmaterialets kvalitet.  Det innebär att materialet med hög trolighet kan tas tillvara i senare 

konstruktionsskede. För vidare information se laboratorieanalys från RISE, bilaga 5 till MUR.  

Inom detaljplaneområdet finns det betydande volym av berg inom den syd, sydvästra delen av området, 

se figur 14. Med en antagande om att det behöver schaktas till +7,5 meter (RH 00), för grundläggning av 

en ny byggnad, behöver en bergvolym på dryga 220 m3 schaktas bort. Till det ska läggas bergschakt för 

omkringliggande ytor samt parkeringsplats som beräknas uppgå till ca 680 m3. Begränsningsytor för 

bergschakt, enligt ovanstående antagande, visas i figur 14 nedan.  

 

Figur 14 Bergvolymer 

Det behöver tas i beaktning att befintliga fastigheter med bostadsbyggnader och väg ligger i nära 

anslutning till bedömda bergschakter i väster och söder. I sydöst bedöms bergschakten enligt figur 14 

begränsas något för att skapa en buffert mot vägen på den södra sidan. Om vidare planläggning, 

projektering och följande konstruktion kommer innebära att berget skall avlägsnas rekommenderar Atkins 

en riskanalys. En sådan analys bör omfatta, men inte nödvändigtvis vara begränsad till, utredning av 

risker kring vibrationer, buller, ras, transport i samband med sprängning och schaktning av berg. 
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Riskanalys skulle även kunna omfatta analys av andra metoder som borrning och andra sprängfria 

alternativ.  

Bergets sprickiga karaktär gör att det finns risk för blockutfall. Åtgärder kommer med största sannolikhet 

därför behöva göras för att lossa lösa stenar.  

Efter genomförd bergschakt, eller andra ingrepp på bergsslänten, ska bergtekniskt sakkunnig bedöma 

behovet av förstärkande åtgärder. Utifrån de undersökningar som har gjorts nu så bedöms det kunna 

finnas behov av säkring. Vanliga sätt att utföra stabilisering av en stenig bergssluttning är med ankare och 

stålrepsförstärkningsgaller (A) eller med utläggning av trådnätspaneler (B). 

 

Figur 15 Stabiliseringsexempel för bergsslänt 

 

© Atkins Sverige AB except where stated otherwise 
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1 Sammanfattning 
Calluna AB har 2021 på uppdrag av Atkins AB utfört en naturvärdesinventering (NVI) av Gamla 
Ankaret och Gamla Minnessten samt en trädinventering av Gamla Minnessten på Öckerö. 
Bakgrunden till inventeringen är att en ny detaljplan ska prövas. En NVI syftar till att beskriva 
och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.  

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen generellt biotopskydd och 
värdeelement. Fältinventering utfördes 5 maj 2021.  

Inventeringsområdet består i huvudsak av en parkeringsplats med ruderatmark respektive en 
mindre park.  

Vid inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt och två värdeelement bestående av grova 
hålträd.  

Vid Callunas inventering noterades två naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att 
området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området 
har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från 
Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare 23 
naturvårdsarter för buffertzonen. Totalt ger detta 25 konstaterade naturvårdsarter för 
inventeringsområdet inklusive buffertzonen (ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats 
kan dock förekomma1). Det bedöms inte ske någon direkt påverkan på de observerade arterna 
om detaljplanen realiseras, men troligen används ytorna till födosök för fåglar, fladdermöss och 
fjärilar.  

Gamla Minnessten omfattar två enkelsidiga alléer av skogsalm varav två träd bedöms vara 
särskilt skyddsvärda och omfattas av Miljöbalken.   

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till 
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav, 
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.  

  

 
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  
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2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2021 på uppdrag av Atkins AB utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) av områdena Gamla Ankaret och Gamla Minnessten, i Öckerö 
kommun och en vitalitetsbedömning av träden vid Gamla Minnessten. 

Bakgrunden till inventeringen är att området ingår i en planerad ny detaljplan. Resultaten från 
Callunas naturvärdesinventering ska utgöra underlag för den fortsatta planeringsprocessen.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för 
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två 
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar 
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade 
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över 
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta 
krävs en särskild artinventering.  

 
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till omgivningen. 
I nordost Gamla Ankaret och i sydväst Gamla Minnessten.   
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En NVI kan utgöra en grund inför konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra 
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och 
ekosystemtjänster), men bedömningar av andra miljöaspekter än natur ingår inte i NVI-
resultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för 
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI 
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt 
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.  

2.2 Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet (figur 1) Gamla Ankaret omfattar en hektar och består av en 
parkeringsplats med ytor av gräs, berg i dagen och en mindre träddunge. Marken används idag 
till parkering, en del är ruderatmark utan användning och träddungen har en informell funktion 
som stadsdelspark med spontana stigar. Gamla Minnessten utgörs av en gräsbevuxen parkyta 
kantad av skogsalmar, denna plats har bara inventerats med hänsyn till trädens vitalitet.  

3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning 
Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 med de tillägg enligt standarden 
som redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas 
uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Ja Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Ja Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt SIS standard och metoden finns beskriven i sin 
helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i bilaga 1 till denna rapport. 
Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket innebär årliga kontroller där 
företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI enligt standarden håller god 
kvalitet och att personalen har rätt kompetens.  

Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 ha eller för 
linjeformade objekt 50 meter. 

En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande 
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet 
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 1 hektar (se kartan i figur 1). De 

 
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. 
3 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/. 
4 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra 
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden. 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/
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källor som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd 
vid avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.  

Påträffade naturvårdsarter redovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska 
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till 
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på 
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken 
Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet 
naturvårdsart.  

Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU 
Artdatabanken, 2021). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan 
(SLU Artdatabanken, 2020).  

Tillägg: Naturvärdesklass 4  
Naturvärdesinventeringen vid Gamla Ankaret har utförts med standardens tillägg 
Naturvärdesklass 4. 

Tillägg: Värdeelement 
Naturvärdesinventeringen har utförts med standardens tillägg Värdeelement. Tillägget omfattar 
hela inventeringsområdet och syftar på träd där naturvärdesstrukturer och naturvårdsarter 
ingår. Inventeringen har utgått från Naturvårdsverkets manual för Skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses följande enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
i kulturlandskapet:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd 
(brösthöjd=1,3 m över marken) 

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 
hålighet i stam (eller gren) 

Tillägg: Vitalitetsbedömning av parkträd 
Träden vid Gamla Minnessten tillståndsbedömdes med hänsyn till vitalitet och skador. Detta 
skedde i kombination med tillägget värdeelement och presenteras som så i tillhörande GIS-
underlag. Bedömningen gjordes okulärt genom att utvärdera synliga skador kring rothals, stam 
och krona. För att bedöma om träden var invändigt ihåliga eller murkna knackades träden med 
klubba runt stam och lågt sittande grenar. Metoden ger en indikation på huruvida stammen är 
solid eller ihålig men ger inget garanterat svar.  

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  
NVI-uppdraget genomfördes under maj 2021. Datum för utsök av underlagsdata redovisas vid 
respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes 5 maj 2021.  

Förarbetet med eftersökning och granskning av tillgängliga underlag och tidigare 
artobservationer samt fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog Eric 
Wahlsteen från Calluna AB.  
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3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar 
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. 
Tabell 2 nedan redovisar de källor som har genomsökts och använts som underlag vid 
bedömningar och avgränsningar. Inga NVI:er eller utförliga artinventeringar har enligt Callunas 
kännedom tidigare gjorts inom inventeringsområdet.  

Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden samt den 
litteratur som listas i avsnittet Referenser.  

Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet 
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016), där följande 
databaser användes vid utsök: Artportalen 
samt Analysportalens samtliga övriga 
databaser för artobservationer. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Utsök av 
naturvårdsarter5 och 
skyddade arter enligt 
Calluna AB:s filter för 
utsök av 
naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3. 

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken6.  
Fynduppgifter för inrapporterade 
skyddsklassade observationer av arter. 
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter 
för specifika arter döljs eller diffuseras i 
varierande grad, antingen för att skydda dem 
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren 
har begärt att observationen ska döljas. 
Skyddet berör främst orkidéer och vissa 
rovfåglar.  

Utdrag 
gjordes 4 maj 
2021. 

Calluna följer 
ArtDatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Jordbruksverket:    

Jordbruksblock 
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och 
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt 
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen). 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Ängs- och betesmarker 
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen (TUVA), 
innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsverket:    

Kulturreservat 
Skyddade områden enligt 7 kap MB med 
värdefulla kulturpräglade landskapsområden. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

 
5 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är 
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1. 
6 Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från 
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.  
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Natura 2000-områden 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering 
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturreservat 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

RAMSAR-områden 
GIS-skikt med internationellt värdefulla 
våtmarksområden skyddade av 
Ramsarkonventionen.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksintressen natur och friluftsliv 
GIS-skikt med områden som av riksdagen 
har utpekats som riksintresse för naturvård 
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Vattenskyddsområden 
Områden till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21-
22 §§ MB). 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Andra skyddade områden 
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver 
ovanstående. Naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
skyddade älvar, nationalparker och 
nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Skogsstyrelsen:    

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade 
områden som t.ex. är beroende av skötsel 
för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling 
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Nyckelbiotoper och naturvärden  
GIS-skikt med naturvärden inventerade av 
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större 
markägares egna inventeringar.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Sumpskogar  
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från 
inventering av Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 
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3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5–10 meter. Den geodatabas som Calluna använder i 
Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000.  

GIS-skikt med biotopskyddsobjekt, värdeelement och artregistreringar från inventeringen har 
upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar 
av attributdata. 

4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 
Gamla Ankaret består av en parkeringsplats i öster med en högvuxen gräsyta, i norr ytterligare 
gräsytor av ängskaraktär med inslag av berg i dagen och i väster en liten träddunge av tall och 
björk använd som en informell stadsdelspark med spontana stigar. På magra platser vid berg i 
dagen växte kärleksört, gräslök och vit fetknopp.  

Gamla Minnessten omfattade elva äldre skogsalmar placerade runt en gräsyta med lekplats i 
mitten.  

Båda platserna är starkt påverkade av den omgivande urbana miljön där Gamla Ankaret mest 
har ruderatkaraktär och Gamla Minnessten bildar en stadsdelspark. För båda objekten saknas 
naturvårdsarter eller biotopkvaliteter för att höja dem till naturvärdesobjekt.  

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken. Dock kan det finnas områden som omfattas av 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken 13 §. Det kan gälla både generellt 
strandskydd (100 m från strandlinje) och utökat strandskydd (300 m från strandlinje). Huruvida 
bestämmelser om strandskydd förekommer i området har inte utretts i denna NVI.  

Inom en buffertzon på 500 meter omkring inventeringsområdet förekommer ingen skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid inventeringen avgränsades ett område med klassning som naturvärdesobjekt. Detta utgörs 
av Gamla Minnessten och motiveras av de äldre skogsalmarnaCR, objektet presenteras närmare i 
bilaga 2. Gamla Ankaret har inga naturvärdesobjekt vilket motiveras av avsaknaden av 
naturvårdsarter i kombination med låga biotopvärden. Dock har gräsmarkerna inom Gamla 
Ankaret troligen positiv påverkan hos fjärilspopulationerna på ön, och några rödlistade arter har 
påträffats på Öckerö, se rubrik 4.3.3. Arter.   

Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar 
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald 
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens 
beställda detaljeringsgrad).  
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Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 
naturvärdesinventering 

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid Callunas inventering noterades7 två relevanta naturvårdsarter (vit fetknopp och skogsalmCR) 
(se faktaruta nedan med förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens 
databaser återfanns ytterligare 23 relevanta naturvårdsarter inom buffertzonen på 500 meter.  

Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har 
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.  

Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas fladdermössen och rovfåglarna som 
troligen använder de öppna ytorna som utgör Gamla Ankaret för sitt födosök. Några strukturer 

 
7 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 
fler naturvårdsarter. 
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som gynnar deras fortplantning eller vila har inte identifierats. Även fjärilar kan antas nyttja de 
öppna ruderatytorna för sitt födosök och för fortplantning.  

Däremot kan ett identifierat naturvärdesträd vid Gamla Minnessten med minst tre bohål utgöra 
såväl häckningsplats för fåglar som viloplats för fladdermöss.   

Rödlistade, relevanta naturvårdsarter i området framgår av bilaga 3.   

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som 
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter8.  

    

4.3.3. Generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
Inom Gamla Minnessten identifierades två generella biotopskydd genom enkelsidiga alléer av 
skogsalm (figur 2). Naturvårdsverket definierar biotopskydd allé:   

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 
övervägande del utgöras av vuxna träd. 

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön. Den som planerar att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd i ett 
biotopskyddsområde måste därför först bedöma om detta kan komma att skada naturvärdena i 
biotopen. Om det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna sökas hos länsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får dispens 
från förbudet ges i det enskilda fallet. Verksamheter som kan skada biotopskyddet kan vara: 
avverkning, beskärning, markbearbetning, ledningsdragning och exploateringar.  

4.3.4. Värdeelement 
Inom Gamla Minnessten identifierades två träd som särskilt skyddsvärda träd enligt kriteriet 
grova hålträd (tabell 3 och figur 2). Det norra trädet längs med Norgårdsvägen har en 

 
8 Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i 
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent 
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta 
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel 
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör 
hemma. 

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm 
för arter som är skyddsvärda genom att de 
indikerar att ett område har höga naturvärden, 
eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, 
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i 
upprättade officiella listor (till exempel 
Skogsstyrelsens signalarter) eller vara sådana 
som inventeraren själv bedömer uppfyller 
definitionen för en naturvårdsart.  
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används 
vid bland annat naturvärdesinventeringar.  

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bland annat genom att 
jämföra artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  
• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från Artdatabanken.  
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omfattande stamskada efter att en gren kapats och röta har letat sig in i gren och stam. Det södra 
trädet (figur 3) längs stenmuren har utvecklad inre röta och minst tre bohål omkring 5–10 cm i 
diameter. Dessa två träd ingår i biotopskyddet enligt ovan, men omfattas därutöver av samråd 
enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken.  

När du vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt 
skyddsvärda träd bör du rådgöra med Länsstyrelsens handläggare om du ska göra en anmälan 
om samråd. En väsentlig påverkan innebär: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, 
åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten 
inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans dropplinje. 

4.3.5. Vitalitetsbedömning av parkträd  
Gamla Minnessten omgärdas av elva äldre skogsalmar (tabell 3) med tidvis hamlade, eller 
åtminstone tillbakaskurna kronor. Individerna är i allmänhet i dåligt skick och några individer 
bör hållas under uppsikt då röta har spridit sig i stammen. Denna röta kan medföra strukturella 
försvagningar som gör att hela eller delar av trädet bryts vid kraftig vind. Tidigare har marken 
runt träden höjts och trädstammarna har försetts med betongringar för att undvika uppfyllnad 
mot stam. Flera av träden har nu vuxit in i, eller fast i betongringarna vilket har orsakat 
ytterligare skada. Skador har även uppkommit genom felaktig beskärning och påkörningsskador 
av gräsklippare.  

Tabell 3. Redovisning av träden vid Gamla Minnessten. Nr. – hänvisar till figur 2 och GIS-lager. Trädslag – art. 
Stamdiameter – stamdiameter i centimeter vid brösthöjd. Hål diam. – diameter i centimeter på hål och bohål i 
trädet. Kommentar – beskrivning av trädet. Flerstam – om trädet har flera stammar utvecklade under brösthöjd. 
Uppsikt – om trädet har skador som kan föranleda olyckor. 6§ - omfattas av samrådsplikt enligt 12 kap. MB.  

Nr. Trädslag Stamdiameter Hål diam. Kommentar Flerstam Uppsikt 6§ 

1 Alm 80 20-29 cm Troligen ihåligt eller murken mitt. 
Stor såryta efter sågning. Ingen 
akut risk men bör hållas under 
uppsikt. 

 
x x 

2 Alm 50 
 

Troligen solid stam vid 
knackning. Vissa skador efter 
beskärning. 

 
 

 

3 Alm 40 
 

Vissa skador från beskärning. 
Stam troligen solid. 

2  
 

4 Alm 70 
 

Stambas troligen ihålig eller 
murken. Håll under uppsikt. 
Skador från beskärning. 

 
x 

 

5 Alm - 
 

Stam troligen solid. Skador från 
beskärning. 

 
 

 

6 Alm 80 
 

Stam troligen solid. Skador från 
beskärning. 

2  
 

7 Alm 80 10-19 cm Stor skada från kapad gren. 
Stam ihålig eller murken. Skador 
på stambas kanske efter 
gräsklippning. Flera bohål. 

 
x x 

8 Alm 50 
 

Stam troligen solid. Skador på 
bark efter lek, klätter. Skador 
från beskärning. 

3  
 

9 Alm 80 
 

Skador av beskärning. Stam 
troligen solid. 
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10 Alm 90 
 

Skador av beskärning. Troligen 
ihålig gren hängande över 
parken. Stam troligen solid. 

3 (x) 
 

11 Alm 70 
 

Troligen Ihålighet eller röta i den 
grova huvudstammen. Skador 
från beskärning. 

 
(x) 

 

 

 

 
Figur 2. Bilden visar träden kring Gamla Minnessten. Nummer hänvisar till tabell 3. Röda träd omfattas av 
samråd 6§ MB, träd med + indikerar röta i stam eller gren och bör hållas under uppsikt.  
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Figur 3. Träd nummer 7 med det nedersta bohålet. Här kan fåglar häcka och fladdermöss vila.   

 

  



 

 16 

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Gamla Ankaret, Öckerö kommun, 2021 

5 Slutsatser 
Naturvärdesinventeringen av Gamla Ankaret visade på låga naturvärden och att platsen är 
starkt påverkad av den urbana miljön. Dock kan förväntas att de öppna ytorna används för 
födosök hos fåglar och fladdermöss samt för fortplantning och födosök hos fjäril. Gamla 
Minnessten utgörs av två enkelsidiga alléer av skogsalm där två individer kan anses omfattas av 
samrådsplikt eftersom de är särskilt skyddsvärda träd, och båda raderna omfattas av generellt 
biotopskydd.  

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1 
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga 
områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning 
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen, 
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och 
bevarande av biologisk mångfald.  

Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna 
naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats för 
inventeringsområdets buffertzon (se avsnitt 4.3). 

Skyddade områden (7 kap miljöbalken) kan tydligare påverka fortsatt process än hänsyn till 
oskyddade naturvärden enligt de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken). Det aktuella 
projektet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (se avsnitt 4.2).  

Genom att ta hänsyn till särskilt skyddsvärda träd och artförekomsterna kan NVI-rapporten 
bidra till uppfyllnad av miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av 
riksdagen antagna miljökvalitetsmål.   
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning9.  

 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).  

Bedömningsgrund biotop 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

 
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  

Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

 
9 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Bedömningsgrund arter 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (figur 2). 
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att 
bedömningen är preliminär.  

 
Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

• högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald  

• påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald  

• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 
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Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan 
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan 
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och 
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans 
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  

Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels 
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och 
fältinventering ingår).  

Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder 
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena 
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på 
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  

Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående 
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  

Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras 
och kartläggas, oavsett storlek.  
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Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna 
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt 
eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper. 
Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska 
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på 
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  

I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst naturvärde Park och trädgård Park Obetydligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Få och lågkvalitativa biotoper i kombination med få arter ger visst 
värde. 

SkogsalmCR  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Park med klippt gräsmatta och lekplats i mitten. Omgärdad av 
toppkapade/hamlade almar varav några bedöms utgöra 
naturvärdesträd. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

5 maj 2021 

Bild   
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Analysportalen och övriga källor 
Utsök av arter i Analysportalen har gjorts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades till 
tidsperioden 2000–2021. Sökområdet omfattade inventeringsområdet samt en buffertzon om 500 meter.  

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  
 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Däggdjur                             

Gråskimlig 
fladdermus 
Vespertilio 
murinus 

            IV   4 §, 5 
§ 

        Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Nordfladdermus 
Eptesicus 
nilssonii 

Nära 
hotad 
(NT) 

          IV   4 §, 5 
§ 

        Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Dvärgpipistrell 
Pipistrellus 
pygmaeus 

            IV   4 §, 5 
§ 

        Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Igelkott 
Erinaceus 
europaeus 

Nära 
hotad 
(NT°) 

                        Rödlistekriterium 2020: A2a 

Fjärilar                             
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Ljusribbat 
vickerfly 
Lygephila 
craccae 

Nära 
hotad 
(NT) 

                        Rödlistekriterium 2020: B2ab(iii)c(iv) 

Mindre 
purpurmätare 
Lythria 
cruentaria 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: B2ab(i,iii,v)c(iv) 

Silversmygare 
Hesperia 
comma 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2bc 

Fåglar                             

Domherre 
Pyrrhula 
pyrrhula 

                4 § x   x   Förekommer i olika typer av barr- och blandskogar, 
förutsatt att det finns lövträd. Signalart främst för lövrika 
blandskogar eller barrskogar med lövinslag. Den typen av 
skogar ofta med naturvärden. 

Grönfink 
Chloris chloris 

Starkt 
hotad 
(EN) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2be 

Gråsparv 
Passer 
domesticus 

                4 § x         

Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Mellan 1975-1998 halverades det svenska beståndet. 
Minskningen har sedan fortsatt successivt och under 
femtonårsperioden före 2014 har ytterligare 40-50% av 
alla starar försvunnit. Staren häckar i anslutning till 
jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna marker. 
Staren är under häckningstid helt beroende av öppna 
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar också 
gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. Boet 
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt bohål av 
större hackspett eller gröngöling, i holkar eller under 
tegelpannor. Oftast häckar de i alléer, dungar eller 
skogsbryn. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Ärtsångare 
Sylvia curruca 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Björktrast 
Turdus pilaris 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Rödstjärt 
Phoenicurus 
phoenicurus 

                4 § x         

Svart rödstjärt 
Phoenicurus 
ochruros 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

            4 §     x   Rödlistekriterium 2020: D1 
 
Förekommer vid mänsklig bebyggelse. Knuten till 
ruderatmarker med rik flora. Miljöer där arten påträffas är 
ofta insektsrika, med många skyddsvärda arter. 

Järnsparv 
Prunella 
modularis 

                4 § x         

Hussvala 
Delichon 
urbicum 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2bc 

Gröngöling 
Picus viridis 

  Nära 
hotad 
(NT) 

            4 § x x     Gröngöling häckar ofta i lövskog, och föredrar halvöppna 
mosaikartade landskap. Den är specialiserad på myror, 
och kräver därför en rik och varierad myrfauna, vilket gör 
att den gynnas av hävdade marker. Den bygger bo i 
grova eller senvuxna lövträd (oftast i asp) som tidigare är 
angripna av vedsvampar, eftersom veden då är lättare att 
bearbeta.  
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Lärkfalk 
Falco subbuteo 

                        3 Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Pilgrimsfalk 
Falco peregrinus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

         x 4 §   x   5 Rödlistekriterium 2020: D1 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 50 x 50 km. 

Brun kärrhök 
Circus 
aeruginosus 

              x 4 §         Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 

Duvhök 
Accipiter gentilis 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

            4 §     x 3 Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Knuten till äldre sammanhängande skog med 
grovstammiga träd. I den typ av skog som arten föredrar 
kan en lång rad andra krävande skogsarter förväntas. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Kärlväxter               

Skogsalm 
Ulmus glabra 

Akut 
hotad 
(CR) 

Akut 
hotad 
(CR) 

            

Vit fetknopp 
Sedum album 

   x          Funnen vid Callunas inventering.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kvarteret Gamla Minnessten (ÖCKERÖ 2:799 och del av ÖCKERÖ 2:260) är ett planerat bostadsområde på 
sydöstra Öckerö. I kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö 2018, är planområdet utpekat som område för 
bostäder, service och arbetsplatser. 

Kvarteret planeras bebyggas med 20–30 nya bostäder, vilket innebär att det kommer att bo mer än 40 personer 
på området när det är färdigbyggt. 

1.2 Syfte och mål 

Den här trafikutredningen syftar till att utreda hur planområdet Gamla Minnesstens framtida trafiksystem och 
gatustruktur ska se ut och ansluta mot befintlig infrastruktur. Utredningen kommer att ligga till grund för 
trafikstrukturen i detaljplaneförslaget. 
 
Gång- och cykeltrafik till Gamla Minnessten ska prioriteras och fysiskt utformas för att bli ett förstahandsval för 
transport. Tydliga kopplingar mot närliggande kollektivtrafik undersöks för att underlätta resande med 
kollektivtrafik. 
 
Trafikutredningen ämnar svara på följande frågeställningar: 

• Nolläge p-tal (1,2 parkeringsplatser per lägenhet): vad händer om ingen mobilitetsstrategi används, hur 
blir påverkan på väg 155? 

• Minimital: vad händer om en välutbyggd mobilitetsstrategi används, hur blir påverkan på väg 155? 

• Parkering inom detaljplaneområdet: Var är det mest lämpligt att placera parkeringsytorna? 

1.3 Angränsande projekt 

Gamla Ankaret är en närliggande detaljplan för vilket Atkins utreder trafiken parallellt med denna trafikutredning 
för Gamla Minnessten. 
 
Parallellt utreds även ett permanent hållplatsläge för kollektivtrafiken i anslutning till detaljplaneområdet och 
Solhöjdens äldreboende. 
 
Öckerö nya centrum är en detaljplan belägen i närheten av Gamla Minnessten. I planen för Öckerö nya centrum 
ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. 
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2. Planeringsförutsättningar 
Öckerö kommun består av 10 bebodda öar och år 2020 fanns det cirka 12 930 invånare i kommunen (SCB, 
2021). Det aktuella planområdet är beläget på ön Öckerö med närhet till centrum och Öckerö Hamn. Öckerö 
ligger norr om Hönö vilket är varifrån färjan till fastlandet avgår, se Figur 1. 

 

Figur 1. Detaljplanens läge på Öckerö markerad med rött (Google Maps, 2021). 

Planområdet ligger nära Öckerö centrum med närhet bland annat till det kommunala äldreboendet Solhöjden, 
Öckerö Hamn och Öckerö vårdcentral. När kvarteret är färdigbyggt kommer det att innehålla omkring 20–30 
bostäder, vilket innebär att det beräknas att bo mer än 40 personer i området. Offentlig service i form av förskola, 
skola och äldreboende finns redan inom och i anslutning till området. Andra målpunkter är en livsmedelsbutik 
nordväst om kvarteret samt restaurang, apotek och lokalbutik i söder. 

Inom planområdet har tidigare en skola funnits (Minnesstensskolan) och planområdet har präglats av att fungera 
som skolområde, men fungerar idag som parkeringsplats. Det finns en del bostäder i närheten av planområdet. 
Boende här använder gator som gränsar till området för att ta sig till och från sina fastigheter. 

Öckerö kommun har en parkeringsnorm som anger antal parkeringsplatser för olika ändamål. Parkeringstalet för 
flerbostadshus är satt till 1,2 parkeringsplatser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Normen anses numera 
som hög och kommunen gör en bedömning för varje enskild detaljplan. Med hjälp av mobilitetsåtgärder som 
främjar hållbara färdmedel, det centrumnära läget och avstånd till kollektivtrafik bedöms det att ett parkeringstal 
på 0,7 (inkl. besöksparkering på 0,1) kan användas för planområdet. 

Färja till Lilla Varholmen 
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2.1 Trafiksystem och trafikdata 

Öckerö kommun har ingen fast förbindelse till Hisingen utan all trafikmatning sker med Trafikverkets färjor från 
och till Lilla Varholmen. En linje går till Björkö (Björköleden) och den andra går till Hönö (Hönöleden). Björköleden 
matar öarna Björkö, Kalvsund och Grötö med trafik medan resterande öar matas huvudsakligen via Hönöleden. 
Väg 155 är den väg som förbinder Lilla Varholmen och Göteborg. Vägen är hårt belastad med mycket trafik och 
har kapacitetsproblem i högtrafik. Riktningsfördelningen är vid dessa tidpunkter cirka 70/30, det vill säga att cirka 
70 % av trafiken kör i den ena riktningen och 30 % i den andra. 

I närheten av planområdet finns Norgårdsvägen som har en kombinerad gång- och cykelväg samt 
kollektivtrafikhållplatser för bussar, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planområdet inom röd markering (Google Maps, 2021). 

Norgårdsvägen trafikerades år 2016 av cirka 4 000 fordon/dygn (Ramboll, 2018). Väg 155 trafikerades år 2017 av 
cirka 7 720 fordon/dygn på Hönöleden (Trafikverket, 2021). Se sammanställning i Tabell 1. 

Tabell 1. Trafikmängder på Norgårdsvägen och väg 155. 

Väg Mätår Uppmätt/ 
beräknat ÅDT 

Andel tung 
trafik 

Norgårdsvägen 2016 4 000 Ingen uppgift 

Hönöleden (väg 155) 2017 7 720 7% 

 

Cirka 100 meter från planområdet ligger närmsta busshållplats Solhöjden, som trafikeras av linje 1 mellan Hönö 
Pinan färjeläge och Burö färjeläge. Denna busshållplats består av hållplatsstolpar utsatta på gångbanan, se Figur 
3. Busshållplatsen Öckerö Hamn ligger cirka 200 meter från området och trafikeras av linje 1 och linje 290. Linje 
290 är en regionbusslinje som har slutstation på Järntorget i Göteborg. Linje 1 trafikeras av halvtimmestrafik 
större delen av dagen medan linje 290 har en mer oregelbunden tidtabell. 

Busshållplats Öckerö Hamn

 Öclers 
 Öckerö centrum 

Busshållplats Solhöjden

s 
 Öckerö centrum 

Öckerö centrum 
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Figur 3. Busshållplats Solhöjden. 

2.2 Gaturum och stadskaraktär 

En vitalitetsbedömning har genomförts av parkträden i anslutning till detaljplanen Gamla Minnessten. Det finns 
två träd (1,7) som är särskilt skyddsvärda enligt kriteriet grova hålträd (se figur 4). Då dessa träd är murkna eller 
ihåliga bör de hållas under uppsikt då det finns risk att hela eller delar av träden bryts vid kraftig vind. Det råder 
dessutom ett generellt biotopskydd för alla elva träd, eftersom de klassas som ensidiga trädalléer. Inom ett 
biotopskyddsområde får det inte bedrivas en verksamhet såsom avverkning, beskärning, markbearbetning, 
ledningsdragning och exploateringar eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Öckerö kommun har ansökt 
om dispens från biotopskyddet för de alléträd som omgärdar grönytan för arr möjliggöra nya busshållplats mellan 
grönytan och Norgårdsvägen. Länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut i frågan. för en dialog med Länsstyrelsen 
för att möjliggöra en permanent placering av busshållplats Solhöjden strax norr om den ensidiga allén samt en 
cykelbana som löper genom parken, parallellt med Norgårdsvägen. Utformningen och anläggning av dessa ska 
göras på ett sådant sätt att trädrötterna inte påverkas.  

 

   
Figur 4. Vitalitetsbedömning av parkträd vid Gamla Minnessten. Rödmarkerade träd är i särskilt dåligt skick.  
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I denna utredning förutsätts det att muren ska vara kvar i befintlig lokalisering, dock finns det möjlighet att skapa 
öppningar. 

 

Figur 4. Foto på muren i planområdet. 

2.3 Trafiksäkerhet och trygghet 

Hastighetsbegränsningen på Norgårdsvägen vid planområdet är 30 km/h kl. 6-18, övrig tid 50 km/h. 

Under den senaste 10-årsperioden har det inträffat totalt 8 trafikolyckor i området kring Gamla Minnessten och 
Gamla Ankaret enligt STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Hälften av dessa (4 stycken) var av 
typen fotgängare singel och resterande var av typen cykel singel, det vill säga alla inrapporterade olyckor var 
singelolyckor utan inblandning av motorfordon. Olyckorna var av svårighetsgrad måttliga till lindriga. 



 

 
6 

 

Figur 5. Område för analyserad olycksstatistik. 

Vid planområdet finns det två närliggande korsningar, Norgårdsvägen/ Sörgårdsvägen och Norgårdsvägen/ 
Skärhamnsås. I anslutning till korsningen Norgårdsvägen/ Sörgårdsvägen finns det ett signalreglerat 
övergångsställe. Övergångsstället används som en del av skolvägen från sydvästra sidan av Norgårdsvägen till 
Brattebergsskolan. 

2.4 Tillgänglighet och parkering 

Planområdet är idag till största del använt som parkeringsplats. De befintliga parkeringsplatser som finns inom 
området idag kommer att täckas upp av andra parkeringsplatser i närheten och ersätts därför inte inom planen 
Gamla Minnessten. 

I nuläget finns det ett staket i den västra delen av området som gör att vägen mellan Sörgårdsvägen och 
Skärhamnsås inte kan trafikeras av genomgående trafik (Figur 6). 
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Figur 6. Staket på vägen mellan Sörgårdsvägen och Skärhamnsås. 

2.5 Byggnadstekniska förutsättningar 

Följande förutsättningar har legat till grund för trafikförslaget: 

• Muren ska vara kvar i befintligt läge, dock finns det möjlighet att göra öppningar vid behov. 

• Träden i den norra delen av planområdet ska bevaras. 

• Renhållningsfordon ska kunna angöra planområdet. Dragavstånd mellan miljöhus och 
renhållningsfordon är i enlighet med Öckerö kommuns regler. 

• Räddningstjänsten ska kunna angöra planområdet. 

• Lokalgatan som löper parallellt med Norgårdsvägen förblir avstängd för motorfordon. Fotgängare och 
cyklister kommer dock fortsatt ha tillgång till gatan. 
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3. Förslag och analys 

3.1 Parkeringsbehov och mobilitetsåtgärder 

Gällande parkeringsnorm är 1,2 parkeringsplatser per lägenhet, inkluderat besöksparkering. Detta innebär för 
aktuell detaljplan 24–36 parkeringsplatser. Med hjälp av mobilitetsåtgärder som främjar hållbara färdmedel kan 
parkeringstalet reduceras. Tack vare det centrumnära läget och avstånd till kollektivtrafik bedöms det att ett 
parkeringstal på 0,7 (inkl. besöksparkering på 0,1) kan användas för planområdet. Se sammanställning i Tabell 2. 

Tabell 2. Parkeringsbehov vid olika scenarier. 

Parkeringsbehov Enligt P-norm: 1,2 Reducerat p-tal: 0,7 

20 bostäder 24 14 

30 bostäder 36 21 

 

För att kunna reducera parkeringstalet i den gällande parkeringsnormen behöver mobilitetsåtgärder som främjar 
kollektivtrafik, gång och cykel framför bilresor införas.  

Förslag på mobilitetsåtgärder är till exempel: 

-  Medlemskap i bilpool och/eller cykelpool för de boende.  

- Goda möjligheter för säker cykelparkering, inklusive platser med extra utrymme för exempelvis lådcyklar. 

- Leveransskåp för hemleverans av matkassar och andra varor.  

- Nyinflyttade bjuds på resor med kollektivtrafik eller rabatt på kollektivtrafik.  

- Begränsa antalet personliga parkeringsplatser och eller samutnyttja bilparkering med verksamhet eller 
arbetsplatser i närheten av planområdet, för att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av parkeringsytorna.  

Öckerö kommun arbetar också övergripande med mobilitetsåtgärder inom kommunen. Exempelvis möjliggör 
utbyggnaden av Öckerö centrum fler servicefunktioner inom det lokala centrumet och på det viset minskar 
behovet av bilresor inom kommunen och över till Hisingen, eftersom många servicefunktioner då finns inom gång 
och cykelavstånd. Utvecklingen av Öckerö centrum påverkar behovet av bilresor för nya boende inom Gamla 
Minnessten positivt med hänsyn till det korta avståndet mellan områdena. Exploatering på Hönö bidrar också till 
minskat behov att ta sig över till Hisingen för att serva bilen och liknande. 

Inom planområdet bedöms det vara rimligt att få plats med högst 20 parkeringsplatser utan att det tar upp för 
mycket plats i området och för att det ska lämna tillräckligt mycket plats för byggnader och dylikt. Det innebär 
således högst 30 lägenheter med parkeringstal 0,7. 

3.1.1 Cykelparkeringsbehov 
Det finns inget generellt cykelparkeringstal för Öckerö utan parkeringstal bör utredas separat för den aktuella 
platsen. Vid kvarteret Gamla Minnessten föreslås ett parkeringstal på 2,5 cykelplatser per bostad. Detta 
motsvarar att samtliga boende har möjlighet att ha en cykel, samt ytterligare platser för besökande. Totalt blir det 
50–75 cykelparkeringsplatser beroende på antal lägenheter, dessa beräknas totalt behöva en yta på 172,5 m2. 
Cykelplatserna bör vara väderskyddade och med bra möjligheter för säker fastlåsning. 

3.2 Trafikanalys 

Trafiken som genereras från de nya bostäderna beräknas med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. Verktyget 
beräknar antalet resor och antalet personbilar som kan alstras från exploatering eller annan trafikalstrande 
markanvändning. Resultaten för trafikalstringen bör ses som riktmärken och inte som absoluta värden. Resultaten 
anges i årsvardagsmedeldygnstrafik (ÅDVT) vilket är ett genomsnitt av trafiken under ett vardagsdygn. 

I verktyget finns möjlighet att ange olika faktorer som påverkar bilandelen och därmed alstringen av bilar. Två 
scenarier beräknas, ett med ett högre parkeringstal och ett med ett lägre. Sammanfattningsvis har följande 
faktorer angetts för båda scenarier: 
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• Utredningsområdet ligger i Öckerö centrum och beräknas bestå av 20–30 lägenheter. 

• Turtäthet i kollektivtrafik på 30 minuter, mindre än 250 meter till närmsta hållplats och alla linjer har 
taktfasta tidtabeller. Resenärerna har tillgång till realtidsinformation (digital informationstavla som tex. 
visar bussens avgångar) på den viktigaste knutpunkten. 

• Avståndet till närmsta centrum är mindre än 500 meter, cykel- och gångbanenätverket har god standard 
och täcker stora delar av tätorten och alla viktiga målpunkter. Cykel- och gångbanenätverket underhålls 
samtidigt som biltrafiken vid drift (tex snöröjning). 

• Det är ont om lediga parkeringsplatser vid vissa tidpunkter. 

• Kommunen arbetar med Mobility Management och har gjort det i cirka 2–5 år, bland annat genom 
bilpooler och målgruppsanpassade kampanjer. 

För det första scenariot, med ett lågt parkeringstal angavs bilparkeringstillgången planeras med extra åtgärder för 
att få underskrida minimivärdet i p-normen. För scenariot med ett högt parkeringstal angavs 
bilparkeringstillgången vara enligt kommunens parkeringspolicy. Resultaten för de två utredda scenarierna visas i 
Tabell 3. 

Tabell 3. Resultat trafikalstring för högt och lågt parkeringstal. 

 
Lågt p-tal 

[fordon/dygn] 
Högt p-tal 

[fordon/dygn] 

20 bostäder 12 15 

30 bostäder 19 22 

 
3.2.1 Påverkan på närliggande vägar och korsningar 
Beroende på parkeringstal och hur många bostäder som byggs inom planområdet beräknas bostäderna alstra 
mellan 12 och 22 fordon per dygn (ÅVDT). Det innebär, som högst, en ökning på cirka 0,5 % (22/ 4 000) på den 
närmsta vägen Norgårdsvägen. Det bedöms vara en försumbar ökning av trafik på närliggande vägnät och 
korsningar. 

3.2.2 Påverkan på väg 155 
Hur de nya bostäderna på Gamla Minnessten kommer att påverka trafiken på väg 155 beror till stor del på antalet 
boende som kommer att använda väg 155 under en genomsnittlig vardag. Påverkan på väg 155 är ett mått på 
antalet människor inom detaljplanen som kan komma att använda väg 155 varje dag. 
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Tabell 4. Påverkan på väg 155 

 

Fördelningen av resor, mellan arbets-, inköp/service- och fritidsresor, är hämtade från Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Likaså antagandena om antal personer per bil för olika typer av resor. Enligt SCB-statistik 
presenterat i Hyresgästföreningens faktabank hur vi bor.se, pendlar 52% av Öckerö kommuns arbetande 
befolkning till andra kommuner. Antaganden har gjorts om andelen inköps-/serviceresor respektive fritidsresor 
som görs till fastlandet. Merparten av de inköps-/serviceresor som behöver göras till fastlandet antas göras i 
kombination med arbetsresor som ändå görs till fastlandet. 
Det totala tillskottet av biltrafik från Gamla Minnessten till väg 155 beräknas vara 4 ÅDT.  

Öckerö kommun arbetar med åtgärder som förväntas kunna minska behovet att ta sig med bil på väg 155 för 
boende i kommunen. Fler arbetsplatser inom kommunen och utökad service i lokala centrum påverkar 
belastningen på väg 155 genom att färre människor reser ut från Öckerö för att till exempel arbetspendla eller 
utföra ärenden. 

 

 

 

 

 

Trafikalstring till väg 155 - högt p-tal

Antal resor/dygn Gamla Minnessten 114

Antal bilresor/dygn Gamla Minnessten 15

Andel bilresor 0,13

Arbetsresor

Andel arbetsresor 0,35

Antal arbetsresor 40

Andel arbetsresor till fastlandet (SCB 2019) 0,52

Antal arbetsresor till fastlandet 21

Antal arbetsresor med bil till fastlandet 3

Antal personer per bil för arbetsresor 1,2

Antal bilar (arbetsresor) på färjan/tillskott väg 155 [ÅDT] 2

Inköp/serviceresor

Andel inköps-/serviceresor 0,23

Antal inköps-/serviceresor 26

Andel inköps-/serviceresor till fastlandet 0,20

Antal inköps-/serviceresor till fastlandet 5

Antal inköps-/serviceresor med bil till fastlandet 1

Antal personer per bil för inköps-/serviceresor 1,4

Antal bilar (inköps-/serviceresor) på färjan/tillskott väg 155 [ÅDT] 0

Fritidsresor

Andel arbetsresor 0,42

Antal fritidsresor 48

Andel fritidsresor till fastlandet 0,50

Antal fritidsresor till fastlandet 24

Antal fritidsresor med bil till fastlandet 3

Antal personer per bil för fritidsresor 1,5

Antal bilar (fritidsresor) på färjan/tillskott väg 155 2
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3.3 Trafikförslag 

Utifrån förutsättningarna i kapitel 2 och 3.1 har ett trafikförslag för parkeringsplatser inom planen tagits fram.  

 

Figur 7. Trafikförslag för Gamla Minnessten 

Parkering har placerats i den östra delen av detaljplaneområdet.  

Lokalgatan (1) kommer fortsatt att vara stängd för motorburen trafik, men fotgängare och cyklister har som 
tidigare möjlighet att använda sig av stråket. Befintligt staket tas bort och ersätts med fysiska hinder såsom 
påkörningsbara pollare för att säkerställa att endast räddningstjänsten ska få lov att köra på denna sträcka vid till 
exempel en brand. 

Ny öppning görs i murens norra del (2), en ny stig anläggs på andra sidan av lokalgatan och binder samman 
grönområdet mellan fastigheten och Norgårdsvägen samt ett nytt gång- och cykelstråk som löper parallellt med 
Norgårdsvägen (3). Gång- och cykelstråkets sträckning är anpassad så att alla befintliga träd kan bevaras. Gång-
och cyklelbanan flyttas söderut och in i parken. Det är en konsekvens av att nya hållplatslägen förläggs på 
befintlig gång- och cykelbana på Nordgårdsvägen.  

Det sker en justering av lokalgatans östra del, där vägen nu svänger tidigare för att knyta an till befintlig gång- och 
cykelväg längs Norgårdsvägen och ge plats för miljörum. Dragsträcka mellan miljöhus och parkering är i enlighet 
med Öckerö kommuns riktlinjer. Befintlig öppning i muren mot Skärhamsås kommer förstoras för att möjliggöra för 
en sopbil att angöra parkeringen. Längs miljöhuset har en grönyta ritats in. 

Detta är det enda som uppfyller krav på antal önskade parkeringar. Den möjliggör en genväg för fotgängare och 
cyklister till Norgårdsvägen och busshållplats Solhöjden. Alla träd kan behållas. Backrörelser undviks i allra 
möjligaste mån, med undantag för renhållningsfordonet som måste backa för att kunna stå parallellt med 
miljöhuset. Fortsatt stängd lokalgata. God trafiksäkerhet för alla transportslag. 
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3.3.1 Trafiksäkerhet och trygghet 
Med hjälp av sikttrianglar vid utfart till parkeringen och vid korsningen Skärhamnsås och Norgårdsvägen har god 
sikt säkerställts. Det har påverkat placering och utformning av parkeringen och grönyta som angränsar till den 
Norgårdsvägen.  

 

Figur 8. Körspår för renhållningsfordon. 

Renhållningsfordonet behöver backa för att kunna stå parallellt med miljöhuset, men det anses vara acceptabelt 
(se figur 8), då det redan förekommer backrörelser på parkeringen. Det är även möjligt att angöra miljörummet 
söderifrån, om öppningen till parkeringen ökar något norröver. Detta bör undersökas i det vidare arbetet. Gång- 
och cykelväg får avvikande beläggning för att ytterligare synliggöra de olika funktionerna på ytorna. Om konflikt 
mellan trafikslagen uppstår, kan fysiska hinder såsom ett placeras ut för att separera dessa ytterligare.  

Planen för hållplats Solhöjden föreslår en rad olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten för de som ska ta sig till 
och från planområdet samt till Brattebergsskolan. Det är en förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla 
trafikslag med åtgärder som bland annat innefattar bättre cykelkoppling från Sörgårdsvägen ut på Norgårdsvägen 
och upphöjd korsning med åtskilda passager för cyklister och fotgängare som ska korsa Norgårdsvägen.    

3.3.2 Tillgänglighet och parkering 
I trafikutformningsförslaget för Gamla Minnessten, placeras parkeringarna i den östra delen av detaljplanen. Med 
utgångspunkt från en reducerad p-norm, på 0,7 platser (0,1 till besökande) per lägenhet, har 18 parkeringsplatser 
ritats ut. Av dessa är en plats reserverad för personer med rörelsehinder. Lokaliseringen av denna 
parkeringsplats har endast ritats ut schematiskt, exakt plats kommer att ritas ut när det är fasttällt var fastighetens 
entré kommer att ligga. Det finns möjlighet för ytterligare två parkeringar om så önskas. Parkeringen är 
dimensionerad efter personbil, Lbn (större eller tung lastbil eller ambulans) samt Los (sopbil) för att möjliggöra att 
dessa kan angöra och vända på parkeringen. 

Skärhamsås är dimensionerat efter Los (sopbil). 

Befintlig mur runt fastigheten behålls. För att förbättra kopplingen till Norgårdsvägen och busshållplats Solhöjden 
skapas det en öppning i murens norra del så att boende får en gen väg till omkringliggande målpunkter. 

Skärhamsås är en smal och kuperad väg, vars nivåskillnader ökar ju längre söderut en kommer, vilket omöjliggör 
placering av miljöhus i denna del, då och blir för snävt för en Los att angöra ytan. 

3.4 Ställningstaganden och konsekvenser 

Utifrån en dialog med Öckerö kommun har det tagits ett beslut att inte öppna upp lokalgatan norr om fastigheten. 
Detta för att undvika att bilar ska trafikera sträckan, då det finns en ökad risk för konflikt mellan oskyddade 
trafikanter som använder gc-banan i parken och bilar som kommer ut från lokalgatan.  
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3.4.1 Frånvalda alternativ 
Under projektets gång har det funnits tre placeringar av miljöhus, varav alternativ 2 är det som valdes. I projektet 
är det viktigt att hitta en yta för renhållningsfordonet att stå medan soporna töms som innebär att det är inom 
dragavstånd från miljöhus.   

 
Figur 9. Alternativ 1 

 
Alternativ 1 
På den östra sidan av parkering placeras miljöhus (se figur 9) Detta alternativ valdes bort, då det innebar 
backrörelser på parkeringen för renhållningsfordonet. Det fanns inte heller möjlighet till två extra 
parkeringsplatser.   
 
 
Alternativ 3 
Placering av miljöhus i den södra delen av planområdet. Nivåskillnader på Skärhamsås, medför att det blir för 
tungt att köra sopkärl i backen. Det är även svårt för renhållningsfordonet att vända, vilket innebär att den behöver 
backa hela vägen ut på Norgårdsvägen. Detta alternativ avfärdades snabbt i samråd med Öckerö kommun, varpå 
ingen skiss gjordes. 

3.5 Medskick till projektering 

- Exakt placering av parkeringsplats för rörelsehindrad ska fastställas. 

- Säkerställ god koppling till trafikutredningen för hållplatsen Solhöjden. 

- Undersök om det finns ett behov att sätta upp fysiska hinder mellan gång- och cykelbana i parken och 
miljöhuset. 

- Fastställa hur många parkeringsplatser planen ska ha. 

- Anlägg ny gång- och cykelbana i parken på ett sådant sätt att det inte stör befintliga träd.  

- Invänta undersökningsresultat från geo- och bergsteknik samt markmiljö för att kunna placera ut 
huskropparna. 

- Ta beslut huruvida sopbilen ska angöra norr- eller söderifrån 
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4. Kostnader 
En översiktlig kostnadsbedömning för trafikförslaget har tagits fram och redovisas i bilaga. 

Tabell 5. Översiktlig kostnadsbedömning 

  

2021-12-03

Kategori Förklaring Enhet Á-pris Mängd Summa

Ny körbana

Ny toppbeläggning samt ny 

överbyggnad, inklusive ev. schakt för 

överbyggnad. m² 2 100 715 1 501 500

Körbana ny toppbeläggning 

+ justering

Befintlig gata justeras, bef slitlager tas 

bort och nytt slitlager läggs. m² 450 50 22 500

Ny GC-bana

Ny toppbeläggning samt ny 

överbyggnad, inklusive ev. schakt för 

överbyggnad. m² 1 300 55 71 500

GC-bana ny toppbeläggning 

+ justering

Befintlig GC-bana justeras och nytt 

slitlager läggs. m² 350 55 19 250

Gräsyta

Anlagda gräsmattor inklusive 

urschaktning för matjordslager m² 300 31 9 300

Kantstöd Betongkantstöd m 400 9 3 600

Vägmarkering Heldragen linje M8 (0,1 m bred) m 20 166 3 310

Rivning av asfaltbeläggning m² 200 50 10 000

Rivn kantstöd m 150 11 1 650

Rivn Mur m 200 31 6 200

Summa gatuarbeten 1 648 810

Summa: 1 648 810

Påslag Tillfäll iga trafikanordningar 10 % : 164 881

Projektering 20% : 329 762

Byggledning 5% : 82 441

Diverse och oförutsett 30% : 494 643

Total kostnad: 2 720 537

Översiktlig kostnadsbedömning
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5. Bilagor 
Ritningar:  

- 0201  

- Körspår för renhållningsfordon 

 

Översiktlig kostnadsbedömning 
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www.atkins.se

Fax:

Tel:
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Vad är en undersökning?
Enligt 6 kap 3 § Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra 
betydande miljöpåverkan. För att kunna avgöra om en detaljplan ska 
miljöbedömas eller inte ska kommunen genomföra ett undersökningssamråd 
(MB 6 kap 5 §). Undersökningssamrådet utgör också ett viktigt underlag 
för att avgränsa vilken typ av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare 
i planbeskrivningen eller i en eventuell strategisk miljöbedömning. Genom 
undersökningssamrådet ska kommunen identifiera omständigheter som 
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan och samråda frågan med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av 
planen eller programmet. Om undersökningssamrådet visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras (enligt 4 kap 34  § Plan- 
och bygglagen) parallellt med den fortsatta planprocessen. Miljöbedömningen 
är en integrerad process i arbetet med att ta fram planer och program. 
Miljökonsekvensbeskrivning används för att redovisa miljöeffekter och de skäl 
som ligger bakom gjorda val av olika alternativ i planarbetet. 

Platsens förutsättningar
Planområdet är beläget inom sydöstra delen av Öckerö med närhet till Öckerö 
hamn. Området omfattar ca 3000 m2 inräknat den närliggande grönytan. 
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Planens syfte
Syftet med planen är att ändra användningsområdet från allmänt ändamål till 
bostadsändamål och även pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus inom 
området vari det kan rymmas mellan 10-20 lägenheter. 

Sammanvägd bedömning
Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland genomfördes xx/xx. I samrådet 
framkom xyxyxy. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen/
inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Kommunen beslutar att en 
strategisk miljöbedömning inte/ska utföras.

Kommunens ställningstagande grundar sig på nedanstående 
bedömningsgrunder.

Ett genomförande av planen:

• Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och 
regionala miljömål

• Bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, friluftsliv, fornlämningar, vatten etc.

• Bedöms inte påverka några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex Natura 2000, riksintressen eller naturreservat

• Bedöms att miljökvalitetsnormen buller kan komma att överskridas, frågan 
kommer att hanteras i planarbetet. 

Källor till undersökningen

Bedömning ovan grundar sig på allmän information som kommit fram under 
planarbetet, övriga planeringsförutsättningar samt genom en bedömning av 
platsens förutsättningar. 

• Eventuell utredning

• Eventuell utredning

Klara Kållberg

Planarkitekt, Öckerö kommun
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser  
(3-4 kap MB)

X
Hela Öckerö ligger inom                           
riksintresse högexploaterad kust 
enligt MB 4 kap 4 §.

Internationella konventioner  
(Natura 2000, UNESCO Världsarv etc.)

X

Planområdet angränsar inte 
till Natura 2000 eller andra                             
områden som berörs av                                             
internationella  konventioner.

Skyddad natur/kultur enl. 7 kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 

vattenskyddsområde natur-/kulturreservat 

etc.)

X

Inga skyddade natur/kulturmiljöer 
enligt 7 kapitlet MB är kända.                  
Området berörs idag inte av                                                          
strandskydd.

Kulturhistorisk värdefull miljö  
(t.ex. områden som ingår i kommunens 
bevarandeprogram eller program för 
kulturmiljövård) X

Inom planområdet har 
Minnesstensskolan funnits. Denna 
var utpekad som en bevaransvärd 
byggnad i Kulturmiljöprogrammet 
(2012). En mur som stod runt skolan 
finns kvar inom planområdet, med 
okänt kulturantikvariskt värde. 

Ekologiskt känsliga område  
(områden som enl. ÖP är ekologiskt särskilt 

känsliga eller opåverkade)
X

Inga sådana områden berörs. 
Planen bedöms inte påverka några 
höga naturvärden, varken på land 
eller i vattnet.

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.)

X
Planområdet angränsar inte till 
industrier, djurhållning eller 
kraftledningar.

Övriga störningar 
(buller, ljus, lukt, strålning etc.)

X

Trafiken från Norgårdsvägen kan 
generea buller i planområdet. 
Busstrafik med elbuss och 
hållplatser nära/inom planområdet 
kan också generera buller.

Geotekniska svårigheter eller 
förorenad mark

X

I planområdet har stor del av 
marken varit belagd med asfalt.  
I planområdet finns också berg 
i dagen som medför utpräglad 
topografi.  Behövs en geoteknisk 
undersökning och en miljöteknisk 
markundersökning
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Överskridna miljökvalitetsnormer
X

Nuvarande markanvändning                       
bedöms inte medföra eller innebära                              
överskridande av MKN.

Förordnanden och skydd  
(Naturreservat, landskapsbild, område 
med geografiska bestämmelser, 
skyddsområde ex. vattentäkt, 
kulturreservat, byggnadsminnen, 
fornminnen, skyddsområde)

X Inom planområdet har det 
funnits en minnesten, vilket 
är flyttad till ny plats. Enligt 
Riksantivarieämbetet är den 
fortfarande registerad som ett 
fornminne på platsen. Finns 
också en mur med okänt 
kulturantikvariskt värde.

På grönytan finns 10 äldre och 
tidigare hamlade exemplar av 
skogsalm (almus glabra). Dessa 
träd kan eventuellt klassas som 
skyddsvärda träd enligt 12 kap. 6 § i 
Miljöbalken. 

Planens karakteristiska egenskaper

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter 
eller ett iordningställande av 
planområdet som kräver anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken 

X

Planen medger bostäder samt park.                            
Planerade användningar kräver inte 
tillstånd enligt miljöbalken.

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter som 
finns angivna i PBL 4 kap 34 §

X
Planen medger inte någon 
användning som finns beskriven 
under 4 kap § 34 PBL.

Planen har betydelse för andra 
planers miljöpåverkan X

Bedöms inte påverkas negativt av           
planens genomförande. 
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Planens karakteristiska egenskaper

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning 
(gäller t.ex. vattendirektivet). 

X

Bedöms inte påverkas negativt av           
planens genomförande. 

Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Påverkan på marken 
(instabilitet, sättningar, ras, skred, 

erosion, vibrationer, föroreningar, skada på 

värdefull geologisk formation etc.). 
X

Inom planområdet ska 
lokaliseringen av bostäder främst 
ske på yta utan berg i dagen.  
Behövs en geoteknisk utredning för 
att undersöka potentiell påverkan 
på marken. 

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, temperatur, 

luftfuktighet, ljusförhållanden etc.)
X

Beroende på var husen placeras 
och hur de utformas kan 
ljusförhållanden och vindrörelser 
påverkas hos närliggande 
fastigheter i mer eller mindre 
utsträckning. 

Förändringar av grund-  
eller ytvattnet 
(kvalitet, flödesriktningar, nivåer, mängd, 

etc.)

X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Risk för översvämningar

X

Planområdet ligger på en sådan 
höjd och med avstånd från kusten 
och utan lågpunkter att denna risk 
inte är stor.
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Svårigheter att lokalt omhänderta 
dagvattnet

X

Platsens förutsättningar för LOD              
bedöms inte förändras i och med                
planens genomförande. Planens 
genomförande innebär att mer 
yta blir hårdgjord, vilket innebär 
ett större behov av LOD, detta 
undersöks i planarbetet. 

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 

hotade arter etc.)

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Försämrad kvalitet eller kvantitet 
på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, 

friluftsanläggning etc)

X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Påverkan på landskapsbilden/
stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.)

X

Bedöms inte påverkas negativt 
av planens genomförande. 
Bostadsbebyggelse och offentliga 
verksamheter finns idag runt 
planområdet och tillkommande 
bebyggelse syftar till att 
tillföra bostäder i planområdet. 
Tillkommande bebyggelse regleras i 
skala och utförande

Barriäreffekter
X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande. 

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.)

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden

X

Viss positiv förändring kan ske då  
kollektivtrafiken får ökat underlag. 
Mobilitetsstrategi ska väljas som 
syftar till att mimiera påverkan i 
form av ökad trafikbelastning inom 
planområdet och på riksväg 155. 
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Effekter som strider mot långsiktiga 
centrala, regionala eller lokala 
miljömål

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Överskridna miljökvalitetsnormer 
(5 kap. MB)

X

Eventuellt kan en bullerförändring 
ske ifall trafikökningen på 
Norgårdsvägen blir mer omfattande 
än idag samt om en ny busshållplats 
uppförs inom eller i närhet 
till planområdet. Frågan ska 
undersökas vidare i planarbetet och 
lämplig åtgärd ska väljas. 

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.)

X

Viss negativ förändring kan ske ifall 
bebyggelsens placering och höjd 
ger skuggningar för närliggande 
fastighetsägare.

Obehaglig lukt
X

Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Risker för människors säkerhet  och 
hälsa

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Påverkan på den sociala miljön 
(sammansättning av befolkning, 

delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.)
X

Planområdet kommer att innehålla 
en av de största gemensamma 
bostadssatsningarna på 
längre tid för Öckerö. Ett ökat 
befolkningsunderlag nära Öckerö 
Hamn är trygghetsgivande. 

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.)

X

Bedöms att ny trafikinfrastruktur 
och VA-ledningar behövs inom och i                  
angränsning till planområdet.
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Ställningstagande

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Platsens förutsättningar är sådana 
att strategisk miljöbedömning krävs

X

Platsen bedöms inte inneha några 
specifika natur/kulturvärden, 
skyddade enligt MB, eller liknande 
som enskilt kräver en strategisk 
miljöbedömning.

Planens karakteristiska egenskaper 
ställer krav på strategisk 
miljöbedömning

X
Angivna användningar/             
egenskaper i planen ställer inte krav 
på strategisk miljöbedömning.

Ett genomförande av planen 
innebär en betydande 
miljöpåverkan

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som kan 
vara betydande

X
Bedöms inte vara fallet för                    
aktuellt planförslag.
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Samhällsbyggnadsenheten
Johanna Severinsson

Samhällsplanerare
010-2244327

Johanna.Severinsson@lansstyrel
sen.se

Öckerö kommun
diarium.sbf@ockero.se

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samråd om behovsbedömning tillhörande detaljplan för Öckerö 
2:799 & del av 2:260 i Öckerö kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-11-02 för samråd 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning 
som har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen 
(1998:905) samt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för detaljplan 
för Öckerö 2:799 & del av 2:260 i Öckerö kommun.

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

I detta beslut har planhandläggaren Johanna Severinsson varit föredragande 
och beslutande. I den slutliga handläggningen har även representanter från 
natur- vattenavdelningen medverkat.

Johanna Severinsson 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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