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PM riskbedömning markmiljö  
Detaljplan för polishus vid Exportgatan, inom stadsdelen 
Backa, Dnr 0724/20 
 

I Länsstyrelsens granskningsyttrande till detaljplanen framför de synpunkter med 
hänvisning till prövningsgrunden ”Bebyggelsen blir olämplig eller ett byggnadsverk 
olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet”.  

Länsstyrelsen hänvisar sin granskningssynpunkt till förorenad mark och att det saknas en 
riskbedömning som motiverar val av åtgärd. Både riskbedömning och ev val av åtgärd ska 
enligt Länsstyrelsen gälla långsiktigt, minst byggnadens livslängd, och behålla sin 
beständighet/funktion över tid. Vidare beskriver Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande att 
efterföljande kontroll av ev byggnadsteknisk åtgärd måste säkerställas genom exempelvis 
kontrollprogram över tid. 

Detta PM syftar till att bemöta Länsstyrelsens granskningsyttrande och beskriva hur 
markmiljö och eventuella risker för ånginträngning kommer hanteras vidare under bygglov, 
projektering och utförande. 

 

Planerad verksamhet och bebyggelse 
Planerad bebyggelse på platsen är en myndighetsbyggnad med Polismyndigheten som 
tilltänk hyresgäst. Byggnaden uppförs med en källare samt 5 våningar ovan mark. I 
källarplan inryms biutrymmen; ex förråd, garage, teknik etc och ingen stadigvarande 
arbetsplats. Inom byggnaden planeras inget Häkte, Arrest eller liknande verksamhet. 

 

I dagsläget identifierad risk 
Sommaren 2020 utfördes en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Backa 20:5. 
Syftet med undersökningen var att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i mark 
eller grundvatten till följd av den tidigare verksamheten inom fastigheten. Målet var att 
undersökningen skulle ligga till grund för en förenklad riskbedömning utifrån 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Vidare 
skulle en bedömning göras om den södra delen av fastigheten Backa 20:5 är lämplig för den 
planerade byggnationen av ett polishus eller om det krävs åtgärder för att säkerställa att det 
inte föreligger några risker för hälsa och miljö. 

Inga halter av analyserade parametrar över mindre känslig markanvändning påvisades i 
jorden, fyllnadsmaterialet eller rivningsresterna från den tidigare tryckeringbyggnaden 
inom undersökningsområdet. I ett vattenprov uttaget i ett grundvattenrör installerat i 
marken inom området för den tidigare tryckeribygganden påvisades halter av flyktiga 
alifater, ett högt pH samt en hög halt av krom. Någon spridning av de påvisade halterna i 
grundvattnet påvisades inte. Den påvisade halten alifater >C10-C12 översteg det i rapporten 
tillämpade riktvärdet för exponeringsvägen risk för ångor i byggnader. 
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Utifrån resultaten av den utförda miljötekniska markundersökningen bedömdes det inte 
föreligga några hinder för den planerade byggnationen av ett polishus inom den södra delen 
av fastigheten Backa 20:5. 

I rapporten rekommenderades det att halten av flyktiga ämnen i vattnet inom området för 
den tidigare tryckeribyggnaden beaktas i samband med projektering av byggnadens 
konstruktion samt planeringen för entreprenaden. För att säkerställa människors hälsa i 
byggnaden skrivs det i rapporten att till exempel tekniska skyddsåtgärder kan vidtas. Vidare 
skall påträffade halter av olika parametrar beaktas vid borttransport av överskottsmassor. 
Det rekommenderas även i rapporten att de påträffade halter av olika parametrar i vattnet 
för den tidigare tryckeribyggnaden beaktas med avseende på arbetsmiljö under 
byggentreprenaden samt utsläpp av schaktvatten och dagvatten. 

Att beakta när det gäller en riskbedömning avseende den påvisade halten alifater >C10-C12 
är att idag tillgänglig information består av resultaten ifrån ett prov uttaget i ett 
grundvattenrör vid ett tillfälle. Således finns det kunskapsluckor avseende omfattning samt 
haltvariationer över tid. Det skall även beaktas att det i rapporten använda riktvärdet för 
eventuell risk med avseende på inandning av ånga är ett konservativt riktvärde. Det är 
således idag ej bedömt om det finns en reell risk med avseende på inandning av ånga och 
den påvisade halten alifater >C10-C12. 

 

Platsspecifik riskbedömning, kontroller och skyddsåtgärder 
Beaktat att eventuell risk för halten alifater >C10-C12 och risk med avseende på inandning 
av ånga av den påvisade halten alifater >C10-C12 ej är fullt definierat krävs en platsspecifik 
riskbedömning baserad på ytterligare provtagning. Utifrån platsspecifik riskbedömning ska 
beslut tas om lämpliga åtgärder; både byggnadstekniska åtgärder som säkerställer 
människors hälsa och motverkar risk för spridning till dagvatten över tid samt åtgärder 
under byggentreprenaden som säkerställer hantering av överskottsmassor och schaktvatten 
under entreprenaden och arbetsmiljö för de verksamma under byggentreprenaden.  

Platsspecifik riskbedömning och definiering av lämpliga åtgärder föreslås ställas som krav 
för att startbesked ska kunna ges. Tillsynsdokument enligt Miljöbalken ska tas fram och 
Kontrollprogram PBL tillhörande kommande bygglov kommer bevaka att tillsynsdokument 
efterlevs. Vidare kommer Kontrollprogram PBL att bevaka att startbeskedets beslutade 
åtgärder och kontroller för att säkerställa hygien, hälsa och miljö enligt BBR 6 kap utförs 
och efterlevs. 

 

Nedan beskrivs omfattning av provtagning och platsspecifik riskbedömning samt 
tillsynsdokument enligt Miljöbalken som kommer krävas för startbesked. Vidare beskrivs 
eventuella åtgärder som kan bli aktuella beroende på vad den platsspecifika 
riskbedömningen resulterar i. 

 

 

 
  



 

 Castellum    

 Box 8725   www.castellum.se   
 402 75 Göteborg     
 Besök: Östra Hamngatan 16, Gothenburg     

3 (5) 

Provtagning och platsspecifik riskbedömning 

För att bedöma om det finns en risk med avseende på inandning av ånga i byggnaden är det 
lämpligt att utföra en platsspecifik riskbedömning med avseende på vatten från grunden till 
den tidigare tryckeribyggnaden innefattande: 

• Genomgång av utförda saneringsåtgärder vid rivningen av tryckeribygganden. 
• Framtagning av provtagningsplan för kompletterande fältarbete och analyser vilken 

anpassas till ovan nämnda genomgång samt resultaten av den 2020 utförda 
miljötekniska markundersökningen. Provtagningsplanen kommer att beskriva 
bakgrunden till provtagningen, antalet provtagningspunkter samt vilka medier och 
analyser som bedöms som lämpliga.  

• Avstämning av provtagningsplanen sker lämpligen med berörda 
tillsynsmyndigheter. 

• Fältarbete och laboratorieanalyser. Arbetena utförs utifrån SGFs rapport ”2:2013: 
Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden, Svenska Geotekniska 
föreningen”. 

• Upprättande av rapport med resultat samt platsspecifik riskbedömning vilken skall 
ta hänsyn till den planerade byggandens utformning/konstruktion och kommande 
verksamheter inom olika delar av byggnaden. 

• Utifrån resultaten av den platsspecifika riskbedömningen görs en bedömning av 
vilka risker som finns och vilka risker som behöver reduceras. 

 
Tillsynsdokument enligt Miljöbalken 

Inför entreprenadstart upprättas en Anmälan om avhjälpande åtgärd enligt 28§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Miljöbalken. Denna 
beskriver bl.a.: 

• Utförda undersökningar och riskbedömningar. 
• Föroreningssituationen inom aktuellt område. 
• Övergripande och mätbara åtgärdsmål med avhjälpande åtgärden. 
• Miljökontroller som skall utföras för att säkerställa att åtgärdsmålen uppnås. 
• Masshantering för schaktarbeten i samband med entreprenaden. 
• Hantering av överskottsvatten som uppstår i samband med schaktarbetena. 
• Lämpliga skyddsåtgärder under åtgärden för att förhindra spridning av föroreningar 

inom och utanför fastigheten. 
• Lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att åtgärdsmålen uppnås. Detta kan vara 

preciserade förslag på tekniska skyddsåtgärder samt förslag på efterföljande 
kontrollprogram för provtagningar och rapportering av olika medier under den 
kommande driften av anläggningen/byggnaden. Detta utgår ifrån resultaten av den 
platsspecifika riskbedömningen. 

• Rapportering av utförda åtgärder. 
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Avhjälpande åtgärder under schaktentreprenaden (saneringsarbeten) och 
rapportering 

För att möjliggöra schaktning till erforderligt djup för grundläggning av bygganden kommer 
spont att slås. I samband med detta kommer rivningsrester från den tidigare 
tryckeribygganden att behöva hanteras som överskottsmassor, detta inom den planerade 
byggnadens norra delar. Dessa rivningsrester tillsammans med övriga överskottsmassor 
skall hanteras enligt den Anmälan om avhjälpande åtgärd som skall tas fram och som 
tillsynsmyndigheten skall fatta beslut om. I samband med dessa schaktarbeten kommer 
med stor sannolikhet överskottsvatten att behöva hanteras och renas före det pumpas till 
utsläppspunkt. Detta överskottsvatten bedöms kunna uppvisa liknande karaktär som det 
vatten som finns inom den tidigare tryckeribyggnadens grund. Kraven på rening av detta 
vatten skall beskrivas i ovan nämnda anmälan, dessa krav utgår lämpligen från 
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad skrift ”R2020:13 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp 
av förorenat vatten till dagvattennät och recipient”. Under entreprenaden skall även hänsyn 
tas till arbetsmiljöfrågor med avseende på hanteringen av schaktmassor och 
överskottsvatten. 

I samband med schaktarbetena kommer miljökontroll att utföras av miljökontrollant samt 
att entreprenören kommer att utföra egenkontroller inom ramen för sitt kvalitetsarbete. 
Under dessa moment är det av stor vikt att kompletterande bedömningar görs avseende 
föroreningssituationen i jord och grundvatten för att säkerställa att rätt skyddsåtgärder 
vidtas för den kommande exploateringen. Erfarenhetsmässigt är det vanligt att vissa beslut 
först kan tas i samband med utförandet av schaktarbetena. Det är viktigt att vid start av 
entreprenaden ha en god beredskap för olika skyddsåtgärder både för själva utförandet av 
entreprenaden samt även för den kommande verksamheten. Det är även viktigt att arbetena 
utförs i sådan ordning att upprättande och anläggande av skyddsåtgärder inte förhindras. 

Efter avslutade avhjälpande åtgärder sammanställs utförda miljökontroller samt de 
åtgärder som utförts i en rapport tillsammans med en riskbedömning. I denna rapport som 
tillsänds tillsynsmyndigheten preciseras behovet av eventuella framtida kontrollprogram. 

 
Tekniska skyddsåtgärder 

I förarbetet till detaljplanen (GEO-pm) för den aktuella fastigheten noteras att marken 
utgör en hög risk för radon.  

De tekniska skyddsåtgärder som kan användas mot radongas från mark och evaporerade 
kolväten bedöms vara mer eller mindre likvärdiga. Båda är luftburna men med olika källor. 
En skillnad mellan radon och kolväten är att radon är en ädelgas och därmed inte reaktiv 
med material. Vissa material kan påverkas av kolväten. Detta bör beaktas i val av material 
som skall utgöra beständiga barriärer mot inträngning av gasformiga föroreningar. I detta 
fall gäller det alifater och högt pH. Det är därför relevant av två anledningar att konstruktivt 
begränsa riskerna med inflöde av markluft i byggnaden om den platsspecifika 
riskbedömningen visar sig kräva det. Miljömässigt höga värden av krom bedöms inte utgöra 
någon teknisk påverkan på material. 

Att bygga s.k. radonsäkert innefattar oftast, för platta mot mark att lägga in extra armering 
för att minska förekomsten av sprickor i betongplattan. Åldersbeständig plast som läggs i 
skyddat läge i markisoleringen bör också användas. Den kan till exempel, om cellplast 
används, läggas mellan två skikt av cellplast i grundläggningen. För att dessa åtgärder ska 
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vara meningsfulla skall de kompletteras med gas/radonsäkra tätningar av samtliga 
genomföringar i plattan och i plattans kanter. Detta gäller inkommande kablage, brunnar, 
inspektionsluckor, hissgropar m.m. Dvs alla möjliga öppningar genom betongplattan mot 
marken.  

 

 Skyddsåtgärder för förvaltning 

Ett kontrollprogram bör formuleras utifrån riskutvärderingen. När byggnaden tagits i bruk 
och ventilationen injusterats bör mätning av riskämnen göras vid den ur 
spridningssynpunkt mest fördelaktiga årstiden. Denna kan eventuellt, beroende av 
utformning, även kombineras med en provtryckning av byggnaden för att kontrollera 
tätheten i konstruktionen. 

I förebyggande syfte bör en perforerad slang läggas i grundläggningsmaterialet. Vid behov 
kan denna användas för att undertrycksventilera grundläggningen. Detta får då en effekt 
som om byggnaden uppförts med ventilerad grund. En förutsättning är att 
grundvattennivån permanent hålls på en nivå lägre än slangen. En installerad markslang 
förenklar även eventuell kontrollmätning av porluften i grundläggningen. 

Om förhöjda värden konstateras kan en fläktinstallation kopplas till slangen i 
grundläggningen.  

Föroreningen i grundvattnet härrör troligen från verksamhet i tidigare byggnad på den 
aktuella- och grannfastigheten. Även om kvarlämnat rivningsmaterial på Backa 20:5 
avlägsnas finns risk för inträngning genom grundvattentransport från angränsande 
fastighet. Det beror av djupet på dränering och vattenflöden. Problem med föroreningar 
från inträngande grundvatten kan minskas genom att bygga med kvarsittande spont som 
kan minska vattenrörelserna. Dessa rörelser kan även minskas ytterligare om kvarsittande 
spont kombineras med utfyllnad av bentonit eller bentonitduk mot sponten. Kvarsittande 
spont är ofta ett dyrt alternativ men kan föra med sig andra fördelar som inte tas upp i detta 
avsnitt. 


	PM riskbedömning markmiljö  Detaljplan för polishus vid Exportgatan, inom stadsdelen Backa, Dnr 0724/20

