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Abstract 
 

The thesis has been made for NCC Teknik in Gothenburg. The NCC Corporation is one of the largest 

leading companies in Scandinavia within the construction industry. NCC is active throughout the 

whole construction process, where one part is to carry out soil investigations prior the construction 

of various buildings, for example residential buildings. NCC Technology wants to visualize the 

samples taken at the construction sites in 3D for clients, authorities and also internally to show in a 

simple and understandable way how contamination is spread out in the soil. 

The thesis includes the area of Limhamns läge in Malmö, previously an industrial area. The area has 

previously included a concrete factory and the contamination from that factory has lingered in the 

soil. Here, the old buildings will be demolished and will be replaced by residential area and parkland. 

The contaminated soil must first be transported away to enable people to inhabit in the area. 

The goal has been to develop a method that improves visualization of the soil remediation process by 

creating 3D models that could replace the visualization in 2D and tables with analysis results. The 

idea is that the method of 3D visualization can be applied to other soil remediation processes and 

some shafting. 

Limhamns läge has the been divided into the squares to be able to take samples, which in turn are 

divided into boxes in depth which is defined as 20x20x0,5m. After the samples have been analyzed it 

is possible to determine which boxes that can remain in place, which ones that can be reused in the 

area and which ones that need to be transported away for landfill. 

The created models are visualizations in 3D showing the distribution of soil contamination. One 

model is divided into half meter layers, making it possible to see the various levels of contaminants in 

the soil. A 3D model has also been created where the uncontaminated boxes have been separated 

from the other boxes and it allows visualization of the contaminated boxes. 

A model has been created that shows how the shafting work progresses by gradually remove boxes 

that have been shafted for each week. 

The models are designed to capture the results of analyzes by sieving. They are divided for each 

fraction, coarse, medium and fine. The models show what material can be reused and what should 

be transported to the landfill. The second version of the model shows the proportion of each fraction 

that was found in the sieved boxes. 
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har gjorts för NCC Teknik i Göteborg. NCC-koncernen är ett av de största och 

ledande företagen i Norden inom byggnation. NCC är verksamma inom hela byggprocessen, där en 

del är att utföra markundersökningar före byggnation av olika byggnader, bland annat bostadshus. 

De prover som tas inför schakt av jord vid byggen vill NCC Teknik kunna visualisera i 3D för beställare, 

myndigheter och även internt för att på ett enkelt och förståeligt sätt visa hur föroreningarna ligger 

utspridda i marken.  

Examensarbetet omfattar området Limhamns läge i Malmö som tidigare har varit ett industriområde. 

På området har det legat en betongfabrik och det förekommer föroreningar i marken. Här ska de 

gamla byggnaderna rivas och det ska istället byggas bostadshus samt parkområde. Innan detta kan 

ske måste förorenat material behandlas för att människor ska kunna bo och vistas på området.  

Examensarbetets mål var att få fram en metod som förbättrar visualiseringen av saneringsarbeten av 

olika slag genom att skapa 3D-modeller som skulle kunna ersätta visualisering i 2D med 

papperskartor och olika tabeller. Tanken är att metoden med 3D-visualisering ska kunna tillämpas i 

andra saneringsarbeten och schaktarbeten.  

Vid provtagningen i Limhamns läge har marken i området delats in i schaktrutor, som i sin tur har 

delats in i pallar på djupet som är definierade som 20x20x0,5m. När proverna blivit analyserade går 

det att avgöra vilka pallar som kan ligga kvar, vilka som ska flyttas och återanvändas inom området, 

eller vilka som ska transporteras till deponi. 

De modeller som skapats är en visualiseringsmodell i 3D som visar föroreningarnas utbredning. En 

modell är uppdelad i halvmetersskikt vilket gör det möjligt att se föroreningarna i olika nivåer i 

marken. Det har även skapats en 3D-modell där de oförorenade pallarna friställts från de övriga och 

det möjliggör en visualisering av enbart de förorenade pallarna.  

En modell för att visa hur schaktningsarbetet fortskrider har skapats, där de pallar som schaktats 

successivt tas bort för varje vecka. 

För att fånga upp analysresultaten från siktning har två olika modeller skapats. De är uppdelade för 

varje fraktion som det blir efter sikt. Fraktionerna är grov, mellan och fin. Den första typen visar vilket 

material som kan återanvändas och vad som ska transporteras till deponi. Den andra typen av 

modellen visar hur stor andel av varje fraktion det fanns i de siktade pallarna.  
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Terminologi 

 
Sanering (Mark-) 

Behandling av föroreningar i mark eller vatten i syfte att minska påverkan på människor och miljö till 

en ofarlig nivå. Marksanering kommer att förkortas till sanering i resten av arbetet.  

Saneringsarbete 

Förorenade jordmassor grävs upp för att siktas eller renas på annat sätt. 

Schaktarbete 

Jordmassor grävs bort för att anlägga. 

PAH 

Polycykliskt aromatiskt kolväte. 

 Sikt 

Anordning som delar upp material i olika kornstorlekar. Fin 0 - 20 mm, mellan 20 – 40 mm, grov  < 40 

mm.  

Pall 

20x20x0,5 meter av en ruta. 

NRTK 

Network Real Time Kinematic. Mätmetod med GPS som ger en osäkerhet i plan och höjd på några 

centimeter. 

GeoROG 

Datorprogram för maskinstyrning i 3D. 

Shape 

Fil-format för ArcGIS. Består av polygoner, linjer eller punkter. 

Query 

En kod med villkor i ArcGIS som omfattar en eller flera datakolumner och väljer ut objekt i ArcScene. 

Till exempel alla pallar som börjar på ”A”.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

NCC koncernen 

NCC är ett företag som är involverade i hela byggprocessen1. NCC-koncernen är ett av de största och 

ledande företagen i Norden och 2011 omsatte företaget 53 miljarder kronor och antalet anställda var 

cirka 17 5002. NCC har även ett antal dotterbolag. 

NCC Construction bygger vägar, järnvägar, hus, broar med mera. NCC Property Development 

utvecklar kontor och övriga kommersiella fastigheter och logistikanläggningar med kunderna som 

hyresgäster och investerare. NCC Boende köper och utvecklar bostadsområden som NCC 

Construction sedan bygger. NCC Roads asfalterar vägar samt säljer kross, sand och grusprodukter 

genom dotterbolaget Ballast3.  

NCC Teknik är det tekniska stödet i NCC:s verksamhet och förbättrar kunderbjudandet genom att 

utgöra ett expertstöd och bidra med kreativa tekniska lösningar i tidiga skeden. De arbetar med 

teknisk rådgivning, projektering av ny teknik och nya arbetsmetoder och de bidrar till att tekniskt 

kvalitetssäkra projekten i alla faser. NCC Teknik genomför även projektering som stöd för kalkyl-, 

inköps- och planeringsprocesserna genom hela byggkedjan. NCC Teknik har cirka 130 medarbetare4. 

En stor del av verksamheten ligger nära forskning och utveckling, men det finns alltid med en 

anknytning till byggprocessen och nära praktisk tillämpning. NCC Teknik utvecklar och projekterar 

NCC:s plattformar och koncept4. 

  

                                                           
1
 NCC, Helhetsgrepp på byggprocessen. 

2
 NCC, Detta är NCC-koncernen.   

3
 Wikipedia, om NCC. 

4
 NCC, NCC Teknik. 
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Historia 

Cementen uppfanns i England i början av 1800-talet. Produktionsmetoden för att framställa cement 

går i princip ut på att kalk och lera blandas. 1871 startades Skånska Cementaktiebolaget och cement 

började tillverkas på en fabrik i Lomma strax utanför Malmö. Kalken till cementtillverkningen bröts i 

närheten av Limhamn och fraktades med båt till Lommafabriken medan leran kom från Lomma.  

1888 började Limhamns hamn byggas ut genom att området fylldes ut med rester från 

kalkbrytningen samt rivningsmassor. Hamnen byggdes ut för att kunna bygga en ny cementfabrik i 

Limhamn som skulle innebära att kalksten inte längre behövde fraktas till Lomma. När järnvägen 

mellan Malmö och Limhamn anlades började leran från Lomma fraktas med tåg. 1890 tar 

verksamheten i Limhamn fart.  

Det förekom tillverkning av cement i Limhamns läge mellan 1890 och 1988. I slutet fanns det endast 

en cementdepå samt ett kontor på området. Det hade även förekommit andra aktiviteter inom 

området som exempelvis bränslehantering, verkstad och laboratorieverksamhet. 

I och med utfyllningen som skett i förmån för att cementfabriken i Limhamn skulle kunna byggas går 

den tidigare strandlinjen där Limhamnsvägen går idag. 

Området har växt fram som ett resultat av kalkindustrins utveckling. När hamnbolaget fyllde ut och 
skapade industriområdet tilläts även fiskenäringen arrendera en del av området. Tack vare den 
infrastruktur som fanns på området innan 1900 drog hamnen till sig fler industrier och utfyllnaderna 
av området fortsatte5.  
 

Geografisk omfattning 

Limhamns läge finns beläget i den västra delen av Malmö. Byggnadsområdet är ca 8,5 hektar stort 

och det finns inga större nivåskillnader, dessutom är en stor del av marken asfalterad. Marknivåerna 

inom området varierar mellan + 2 meter och + 3.20 meter över havet. Området är en del av 

fastigheten Limhamn 151:302 samt hela Limhamn 152:372 och 151:460. Bild 1 visar arbetsområdets 

omfattning och läge. 

Utbyggnaden av bostäder på Limhamns läge ska göras i flera etapper. Det är endast Etapp 1 som 

berörs i detta examensarbete. Etapp 1 kommer innefatta ett radhusområde med cirka 40 hus, ett 

höghusområde med 4-5 våningshus med cirka 400 lägenheter samt ett parkområde6. Se bild 2.  

                                                           
5
 Malmö Kommun, Utställningshandling, Limhamns läge, etapp 1. 2011. Sida 5 

6
 Resultatrapport Limhamnsläge Etapp 1 20110418 sida 6 
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 Bild 1. Översiktsbild av Limhamn. 

Bild 2. Limhamns läge etapp 1 som det ska se ut när det är färdigt.  
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1.2 Syfte och Mål 
 

Syftet med detta examensarbete är att införa 3D visualisering i markprojekteringsprocessen och 

målet är att modellerna som genereras ska fungera som ett verktyg för att skapa en förbättrad 

kommunikation mellan NCC och beställare samt tillsynsmyndighet. Det ska vara möjligt att få en 

snabbare förståelse av hur ett område ser ut och dess markegenskaper, vilket också ska leda till färre 

missförstånd. Dessa modeller ska främst användas av NCC-teknik och platschefer på 

byggarbetsplatserna. 

Modeller: 

3D Projekteringsmodell – Ska ge en översiktsbild över föroreningarnas utbredning i marken på 

byggarbetsplatsen. Kan ersätta 2D kartorna i det avseendet. 

Vecka-för-vecka 3D schaktningsmodell – Modellen ska visa hur schaktningsprocessen har 

genomförts. Den kan ersätta 2d-kartor för arbetsledarna på byggarbetsplatsen samt för beställarens 

behov av att veta när schaktningarna är utförda.   

3D Siktmodell – Modell som ska visa resultat efter sikt per fraktion, återanvändning eller deponi. Ska 

visualisera hur föroreningarna förhåller sig i de olika fraktionerna. En kompletterande modell som 

visar hur stor andel av varje fraktion det finns i de siktade pallarna. 

Detta examensarbete är ett steg i att utveckla kommunikation genom 3D-modeller vid schaktarbeten 

för NCC, men det är inte en självklarhet att de kommer bli implementerade i verksamheten. 

Modellerna och metoderna kommer att bli utvärderade och bedömda för dess funktionalitet och 

utvecklingsförutsättningar. Det är viktigt att modellerna är användarvänliga och att de uppdateras 

automatiskt utan handpåläggning.  

Ett mål med projektet är att metoden för 3D-modellerna ska kunna tillämpas på andra 

saneringsprojekt i framtiden.  

1.2.1 Frågeställningar 

 

Hur mycket/vilken data är möjlig att visualisera i en saneringsprocess? 

Vilka är vinsterna med att kunna visualisera siktningen av jordmassor i en 3D-modell? 

Är ArcScene ett bra program att använda för att visualisera dessa typer av processer och finns det 

andra programvaror som kan visa modellerna för användare som inte har en ArcGIS-licens? 
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1.3 Programvaror 
 

För modellbyggandet har ArcScene 10 använts, som är ett av ArcGIS 3D-program. ArcGIS-

programmen har utvecklats av ESRI. Databasen är uppbyggd i Microsoft Excel. Allt arbete har gjorts i 

operativsystemet Windows 7. 

1.4 Avgränsningar 
 

Examensarbetet riktar sig till att vara användbart för NCC Teknik. De har sett ett behov av bättre och 

lättare kommunikation med beställare, produktion och tillsynsmyndighet. Modellerna är anpassade 

till Limhamn i etapp 1 men metoden ska vara tillämpbar på liknande schaktarbeten. 

1.5 Forskning inom ämnet/ Varför 3D visualisering? 
 

Finns det tidigare forskning kring 3D visualisering vid sanering?  

Teori och liknande forskning inom ämnet 3D visualisering av saneringsarbeten har varit svåra att 

hitta. Tre arbeten har hittats, två examensarbeten från civilingenjörer och en rapport från SGI30. Ett 

av examensarbetena var likt vårt men hade en teoretisk inriktning.  

Examensarbete 1, Miljögeoteknisk 3D-modell för markexploatering7 

Examensarbete 2, Geoteknisk 3D-projektering8 

I rapporten av SGI, Sveriges Geotekniska Institut9 kartläggs vilka IT-stöd som finns tillgängliga och 

används inom den geotekniska markplaneringsprocessen. SGI konstaterar att IT används i allt större 

grad inom allt fler verksamheter och även att IT-utvecklingen har haft två inriktningar. Den första 

inriktningen var datorisering av den manuella hanteringen av data, något som innebar ett stort 

framsteg. Nästa inriktning är utvecklingen av integrerade IT-system som innefattar hela 

verksamheten. 

Där diskuteras också behovet av att se över kommunikationsmöjligheterna mellan GIS-program och 

exempelvis AutoCAD, eftersom viljan att utbyta data mellan olika aktörer som jobbar i olika program 

har ökat. Utvecklingen hos dessa aktörer har kommit olika långt och det har medfört att systemen 

inte är integrerade med varandra vilket gör att datautbytet blir begränsat.  

 

  

                                                           
7
Uppsala Universitet, 2010. Miljögeoteknisk 3D-modell för Markexploatering.  

8 Examensarbete, Luleå Tekniska Universitet, 2007. Geoteknisk 3D-projektering. 
9 Statens Geotekniska Institut, SGI, IT-stöd i den geotekniska produktionsprocessen, 2002. Sida 14 
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2 Teorier till grund för arbetet 
 

2.1 Förorenad mark 
 

Vad är en Förorening? 

En föroreningsskada definieras enligt Miljöbalken 10 kap. 1§ som 

”en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad 
eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”  
 
Många föroreningar som finns idag är kvarlevor från industrier som var verksamma innan dagens 
miljölagstiftning kom till. Det användes ofta primitiv teknisk utrustning och det förekom även 
bristande kontroll och säkerhetsutrustning. Kunskapen om ämnenas hälso- och miljöeffekter var 
bristfälliga. Äldre industriers avfallsproblem löstes ofta genom att anlägga en deponi där alla möjliga 
avfall avsattes. Lokalisering och utformning av dessa deponier kunde vara mindre lämpliga. 
Lokaliseringen kunde leda till läckage till markvattnet som sedan kunde spridas vidare ner till 
grundvattnet. Lättflyktiga ämnen kunde även spridas i luften och på så sätt påverka omgivningen. 
Dagens industrier är inte heller helt felfria, trots skärpt kontroll och kunskap sker fortfarande olyckor, 
läckage i tankar och ledningar, dumpningar av miljöfarliga ämnen och olämpliga deponier10.  
 
Konsekvenserna av utsläppen behöver inte vara akuta och påverka området på en gång, ofta kan 
konsekvenserna komma smygande. Att grundvattnet långsamt blir sämre och till slut blir otjänligt, att 
vattenområden blir förorenade, att föroreningar som legat gömda i sediment kommer fram genom 
naturliga processer eller genom mänskliga aktiviteter, till exempel genom båttrafik och muddring av 
bottnar. 11 
På områden som är väldigt starkt förorenade kan det vara svårt eller omöjligt att utnyttja området i 

fråga, i alla fall för vissa verksamheter12. 

De förorenade områdena som finns i Sverige är många och har olika utbredning samt 

föroreningsgrad.  Det uppskattas att finnas 22 000 förorenade områden i Sverige enligt 

Naturvårdsverket, varav 12 000 av dessa är identifierade9. De förorenade områdena hänger ofta 

samman med en gruvindustri, järn- eller stålverk, cellulosa- eller kloralkaliindustri10. För att avgöra 

vilka av dessa områden som ska få störst prioritet har Naturvårdsverket utarbetat en 

inventeringsteknik som kallas MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Den utgår 

från kemikaliernas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna och skyddsvärdet i det 

aktuella området13.  

Miljövårdsarbeten vid förorenade områden började redan på slutet av 1970-talet, men det skulle ta 

ytterligare 10 år innan saneringarna blev mer uppmärksammade. Idag pågår det inventeringar av 

förorenade områden i stort sett hela landet11.  

                                                           
10 Darpö, J., 2001. Sida 16 
11

 Naturvårdsverket, rapport 5539 
12 Darpö, J., 2001. Sida 17  

 
13 Darpö, J., 2001. Sida 18 
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Vad är ett förorenat område? 

Ett förorenat område är ett område som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider 

lokal/regional bakgrundshalt. Det kan till exempel vara deponier, mark, grundvatten eller sediment. 

Ett förorenat område kan innehålla en eller flera punktkällor som är förorenade. Bakgrundshalten ska 

vara gjord i liknande fraktioner och inte vara påverkad av föroreningar14.  

Saneringsteknik 

Saneringstekniken är ännu under utveckling. Idag är schaktning och deponi av det förorenade 

materialet det allra vanligaste. Det finns andra alternativa metoder, exempelvis jordtvätt, biologisk 

nedbrytning, termisk avdrivning och annan rengöring på plats. Dessa metoder är dock mindre 

utbredda1516.  

Sveriges Miljölagar 

De miljölagar som finns i Sverige kan delas in i fyra olika kategorier och de är plan- och 

marklagstiftning, skyddslagstiftning, utnyttjandelagstiftning och lagar om vissa anläggningar17.  

Miljölagstiftningen i Sverige kan sägas ha gått i 3 olika steg. I början av 1900-talet ansågs 

miljöproblemen vara något som var lokalt och det fanns en ganska sparsam lagstiftning genom 

förhandling med grannar genom servitut, kontrakt och skadestånd. Det fanns även reglering mot 

vissa former av föroreningar på ett mer offentligt plan, främst mot vattenföroreningar18.  

Det andra steget kom 1969 när Miljölagen (ML) instiftades. Det var då som det började upptäckas att 

miljöproblemen var storskaliga och den gamla lagstiftningen var otillräcklig. Nu uppkom det även 

lagar som ställde krav på naturvård och miljöskydd.  

Det tredje steget togs 1987 då Bruntlandkommissionen ägde rum där uttrycket ”hållbar utveckling” 

instiftades.  Då talades det om internationella satsningar och om kommande generationer. Den 1 

januari 1999 trädde Miljöbalken i kraft. Den kan ses som en sammanslagning av 16 tidigare 

miljölagar16.  

Svårigheter med att skapa miljölagar 

Ett förorenat område är svårdefinierat i utbredning och slag vilket försvårar arbetet att stifta lagar. 

Detta innebär att en reglering som endast är kopplad till förorenade områden, eller områden med en 

viss föroreningsgrad blir otillräcklig. En förorening kan även ändras över tiden, till exempel att 

naturlig sedimentering kan täcka över föroreningar. Vilket innebär att miljöproblemet inte är 

konstant19. 

Ett förorenat område kan ha ett visst historiskt värde, till exempel gamla gruvor. Det kan då uppstå 

konflikter som måste lösas genom att väga dessa intressen mot varandra12.    

                                                           
14

 Förorenade Områden. Sida 16, 81 
15

 Naturvårdsverket, rapport 5637. Sida 12 
16

 Darpö, J., 2001. Sida 22 
17

 Darpö, J., 2001. Sida 26 
18

 Darpö, J., 2001. Sida 53 
19

 Darpö, J., 2001. Sida 21 



8 

Vad är en miljöfarlig verksamhet?  

En miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken: 

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i 

mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom 

förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning 

eller annat liknande. 

 

Miljöbalken har en vid definition av miljöfarlig verksamhet är, den omfattar allt från stora 

industrianläggningar till jord- och skogsbruk samt ett mindre jobb i den egna trädgården 20. 

Grundprincip vid provtagning 

Provtagningspunkter och fraktioner väljs för att med så få prover som möjligt beskriver 

föroreningssituationen. Säkerheten i undersökningen får inte vara beroende av områdets storlek, det 

innebär att om området skulle vara stort så ska inte det vara en anledning till att ha osäkerheter i 

provresultaten. Det är alltid bättre att ta för många prover än för få21. 

Det händer ofta att föroreningshalterna i exploateringsområdena underskattas vilket leder till ökade 

kostnader för entreprenadarbetet. Det krävs att det finns tillräckligt med dataunderlag för att kunna 

utföra saneringen på ett effektivt sätt22.  

2.2 Sanering 

2.2.1 Provtagningar i Limhamn 
 

Ett områdes historia kan ge en indikation om vad för ämnen som kan förekomma på platsen. Enligt 

Jesper Grandin, geolog och konsult på NCC Teknik i Göteborg, är det inte ekonomiskt försvarbart att 

kontrollera alla typer av föroreningar i jordprover. Vanligtvis brukar ett antal prov tas med många 

parametrar men genom att studera områdets historia går det att utröna vilka ämnen som troligtvis 

finns i marken.  Ibland kan det även ha förekommit tidigare provtagningar och undersökningar som 

kan studeras.  

 

Det har utförts en miljöteknisk undersökning i Limhamn av Golder Associates (2009-02-05). 

Resultatet visade att marken och grundvattnet innehöll tungmetaller, oljekolväten, PAH samt låga 

värden av klorerande alifater och fenoler. Dessa anses komma från den industriella verksamheten 

som förekommit på området23.  

                                                           
20

 Darpö, J., 2001. Sida 58 
21

 Förorenade Områden. Sida 80, 86 
22

 Naturvårdsverket, Undersökningsmetoder, 2011. 
23

 Resultatrapport Limhamnsläge Etapp 1 20110418. sida 8 
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SWECO har på uppdrag av NCC utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning. Syftet var att få 

en heltäckande bedömning av föroreningsnivån samt hur planeringen för sanering och omflyttning av 

jordmassor skulle genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att behålla oförorenat 

material på platsen leder det till färre transporter, vilket innebär mindre påfrestning på miljön och 

bättre ur ekonomisk aspekt.  

Provtagningen gjordes med skruvborr i ett rutnät som området är indelat i, med en provtagning i 

varje hörn samt ett i mitten av varje ruta. Varje ruta är 20x20 meter, varje ruta delas sen in i pallar, 

varje pall är 0,5 meter djup. Totalt har det borrats ner till en nivå av fyra meter under markytan. Det 

innebär att det finns åtta pallar i varje ruta. 

Borrhålen gick ner till fyra meter som är cirka en meter under grundvattennivån. Fem jordprov togs 

för varje pall och lades sedan samman till ett samlingsprov. Samlingsproven sändes sedan till 

laboratorium för analys. Då en tidigare geoteknisk undersökning fanns till grund, kunde vissa ämnen 

uteslutas ur analysen och marken analyserades endast för oljekolväten, PAH och metaller. Totalt har 

220 rutor provtagits. Det förekommer även rutor där byggnader fortfarande finns kvar, dessa 

kommer att provtagas när byggnaderna har rivits. 

En normal pall för området har en yta på 400m2 (20m*20m=400m2). I de fall där ytan är mindre än 

400m2 gjordes en bedömning av hur många borrhål som skulle utföras i förhållande till ytans storlek. 

Mindre rutor förekommer ute i kanterna av området.  

Det har gjorts utsättning av mittpunkterna med NRTK i koordinatsystemet SWEREF 99 13.30 och i 

höjdsystemet RH2000. Rutornas hörn har därefter borrats med utgångspunkt från de markerade 

mittpunkterna24. 

På området har det funnits ett järnvägsspår där det förmodades att ha funnits spår av 

bekämpningsmedel. Resultaten visade inte på värden över rapporteringsgränsen då 28 provpunkter 

på fem rutor i närhet till spåret analyserats varpå den delen ströks ur analysprogrammet25. 

På ett förorenat område finns ofta flera föroreningar. Samverkan mellan olika föroreningar är för det 

mesta okänt. Det tas ingen hänsyn till detta vid bedömningen av föroreningars farlighet. Dock ges 

den samlade bedömningen av ett område högre farlighet om flera föroreningar finns samlade.26  

Efter undersökningen konstaterar SWECO att det förekommer föroreningar av främst tre sorter, 

metaller, PAH och oljeföreningar. Vissa ligger lite över bakgrundshalterna medan andra ligger mycket 

högre än bakgrundshalterna27. Metallföroreningarna har visat sig förekomma mest i de övre 

jordlagren i stora delar av området, vissa metaller förekommer även i djupare jordlager. PAH 

förekommer generellt i de ytligare jordlagren. Oljekolväten förekommer mer koncentrerat på tre 

platser i området.    

Beroende på vad som ska etableras på platsen och i vilken omfattning som människor kommer att 

vistas där kommer olika höga halter av föroreningar tillåtas. Dessa värden har SWECO tagit fram i en 

                                                           
24

 Resultatrapport Limhamnsläge Etapp 1 20110418. sida 9 
25

 Resultatrapport Limhamnsläge Etapp 1 20110418. Sida 9 
26

 Förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sida 20 
27

 Resultatrapport Limhamnsläge Etapp 1 20110418. Sida 27 
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platsspecifik riskbedömning. Arbetsområdet för Limhamnsläge är uppdelat i tre områden som har 

olika riktvärden gällande föroreningsnivå.  

I parkområdet kommer högre halter tolereras då människor inte vistas där permanent. För rad- och 

höghusområdet ställs högre krav på markens kvalitet då människor ska vistas där permanent. Längre 

ner i marken kan material med högre föroreningsgrad tillåtas då befolkningen inte exponeras direkt 

av föroreningarna.  

En pall kan få olika klassning beroende på vad som ska etableras på platsen, se klassificeringarna i 

underrubrikerna nedan. En pall i radhusområdet kan alltså vara klassad som IFA, men i parkområdet 

kan den istället bli klassad som MKM. Klassningarna KM, MKM och FA är absoluta men på grund av 

platsspecifika värden som beror på hur höga halter ett område får exponeras för kan pallarna alltså 

klassas om beroende på till vilket område massorna ska till. 

Utfallet av analysproverna från en pall tillsammans med det platsspecifika riktvärdet för 

föroreningarna avgör vilken klassificering jordmaterialet kommer få. Samlingsproverna och pallarna 

har klassificerats enligt Naturvårdsverkets klassificering28. 

 

2.2.2 Klassningar för pallar i Limhamn 
 

KM – Känslig markanvändning 

Definitionen av KM är tagen från Naturvårdsverket. 

”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.”29 

MKM – Mindre känslig markanvändning 

Definitionen av KM är hämtad från Naturvårdsverket. 

”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.”24 

IFA – Icke farligt avfall 

Termen är ett ”slarvuttryck” men förenklar klassning mellan MKM och FA.30 

                                                           
28

 Naturvårdsverket, 2009. Rapport 5894.  Sida 23 
29

 Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, 2009. Sida 22 
30

 Jesper Grandin, 2012 
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FA – Farligt avfall  

Farligt avfall som måste transporteras bort till deponi enligt Avfallsförordningen (2011:927). 

2.2.3 Hantering av schaktmassor 
 

Klassificeringarna används av platsledningen på Limhamns läge, som avgör var det förorenade 

materialet ska transporteras beroende på vilken klassificering pallen har fått. KM-massor som 

schaktats kan återanvändas, MKM-massor kan användas i vissa fall återanvändas, se bilaga 1 som är 

ett exempel på hur massor får olika klassificering beroende på vart den ska transporteras. 

Föroreningarna i en pall jämförs med de platsspecifika riktvärden som ställts upp för de olika 

områdena, därefter avgörs det var materialet i pallen ska transporteras. En MKM-klassad pall som 

exempelvis ligger i radhusområdet kan i vissa fall återanvändas i parkområdet på ett djup under som 

är 1,5 meter under markytan. Schaktmassor med halter ovanför MKM måste också kunna 

klassificeras då föroreningsgraden avgör till vilken deponi materialet ska.  

2.2.4 Sikt 
 

Det finns ett ekonomiskt syfte med att sikta förorenade jordmassor på plats. I sikten blir 

jordmassorna uppdelade i tre olika fraktioner.  Fraktionerna är grov, mellan och fin. Dessa tre är 

vanligtvis olika mycket förorenade eftersom föroreningar lättare binds till jorden ju finare materialet 

är.  Efter nya provtagningar av fraktionerna kan förhoppningsvis en eller flera återanvändas.  

Fördelen är då att mer jord kan återanvändas och mindre behöver transporteras till deponi. Det är 

endast de pallar som vid den första provtagningen innehöll mest föroreningar, IFA och FA, som siktas. 

Enligt Jesper Grandin stannar föroreningen oftast i det finare materialet. 

IFA- och FA-pallar går genom en sikt som delar upp jordmassan i fraktionerna fin, mellan och grov. 

Dessa baseras på kornstorleken i materialet, det fina materialet består av lera och sand, 

mellanfraktionen är grus och mindre stenar samt grov som består av större stenar och block. Efter 

siktning av massorna i rutorna fås föroreningen per fraktion vilket är ett mer riktigt resultat. Det går 

då att avgöra om delar av materialet går att återanvändas. Idén är att kunna återanvända vissa delar 

av jordmassorna i en pall och på så sätt spara pengar och värna om miljön genom färre transporter. 

Se bilaga 1 som visar resultatet från en siktad pall. 

Det material som är klassat som MKM och inte är av tillräcklig geoteknisk kvalitet för att 

återanvändas inom Limhamn deponeras i Norra Hamnen. Allt material som ligger över MKM ska 

transporteras till deponi. IFA material transporteras till deponi i RGS90 Malmö eller Landskrona. 

Sammanfattning av användandet av de klassificerade pallarna: 

KM – Återanvänds. Grävs endast upp om det förekommer förorenade pallar under.  

MKM – Återanvändning i parkområde, radhusområde på ett djup >1.5 m eller till deponi i Norra 

Hamnen. 

IFA – Deponi till Landskrona eller RGS90 Malmö. 
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FA – Deponi till Hässleholm. 

3. Arbetsgång för skapandet av modellerna och Resultatet 

3.1 Dataunderlag 
 

Byggarbetsplatsen i Malmö har besökts. Där intervjuades Urban Nilsson. Mätningschef, AO 

Construction Sverige, NCC Malmö och ansvarig för datahanteringen och mätning på plats. Urban 

förklarade hur datainsamling och hantering går till på plats.  

Insamling av data: 

 Från grävmaskin: dess position, färdrutt, skopans läge. 

 Kontrollmätningar av djup i färdiga schakt (med NRTK). 

 Datainsamling av schaktade massor, siktutfall mm. 

 Transport av schaktade massor inom området eller till deponi. 

Grävmaskinernas data hanteras med programmet GeoROG. Projekterad föroreningsgrad, siktutfall 

och transport sammanställs i Excel dokument. 

De data som fanns att tillgå: 

Två olika Excel-blad som produktionsledningen i Malmö successivt fyller i under arbetets gång. Det 

ena dokumentet, se bilaga 2, innehåller information om KM- och MKM-massor medan det andra, se 

bilaga 3, innehåller information om IFA- och FA-massor. Det finns uppgifter om vilken klassning 

respektive pall har fått, vilka föroreningar som förekommer i respektive pall (bygger på 

provtagningarna) och när pallarna har schaktats. De IFA- och FA-klassade pallarna siktas och delas då 

upp i olika fraktioner där föroreningen i respektive fraktion framgår. Det går då att räkna ut var de 

olika fraktionerna med olika föroreningsgrad kan läggas och då hamna under riktvärdena för de olika 

områdena. Till exempel att en fraktion från en viss pall är godkänd 1,5 meter under marknivå i 

parkområdet. Det finns även insamlat information om vart det schaktade materialet slutligen 

transporterats, till något av de områden som finns i listan på sidan 16.   

Kartor i 2D för varje halvmetersnivå finns över området, dessa hade gjorts på NCC-teknik i Göteborg. 

Från denna har en shape-fil med rutnätet använts som ursprungligen är skapad i AutoCAD. 

En projekterad yta fanns att tillgå. En befintlig yta hade inte mätts fram för att visa hur höjden var 

innan schaktning. Däremot kunde de GPS-inmätta punkter som gjorts för att skapa 

rutnätsindelningen användas som en befintlig yta. Den befintliga ytan kunde användas för att 

anpassa kartan så den fick områdets rätta karaktär i höjd, annars skulle markytan i modellen bli helt 

platt.  Genom att lägga den projekterade ytan ovanpå modellen som är anpassad efter befintlig yta 

går det att utläsa var det ligger för mycket respektive för lite material. I Limhamns läge är skillnaden 

mellan dessa två ytor väldigt liten och en jämförelse var därför onödig.  

Den befintliga ytan bygger alltså på GPS-punkter som är centrerade till pallarnas mittpunkter och om 

modellerna baseras på den ytan kommer allt som ligger utanför ytan att försvinna. Detta är inte 

önskvärt och därför har inte detta använts.  
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Områdesindelningar samt områdets utbredning fanns i linjeformat. 

 

3.2 Arbetsgång och Resultat 
 

För samtliga modeller kan ett grafiskt lager med 3D text väljas, det visar de olika delområdena. Det 

finns även linjer som avgränsar de olika delområdena samt området för etapp 1. Detta för att 

underlätta orienteringen i modellerna.  

Tre olika visualiseringsmodeller i 3D för projekterad föroreningsnivå  

Målet med 3D-visualiseringsmodellen är att kunna visualisera pallarnas föroreningar i 3D, vilket ger 

en mycket enklare bild för mindre insatta personer i projektet att förstå situationen på 

arbetsområdet. 3D-visualiseringsmodellen ska även kunna ersätta 2D-kartor och Excel-blad när 

projektet ska visas och förklaras för exempelvis beställare och myndigheter. Kommunikationen 

kommer bli enklare och mycket tid kan sparas in då förberedelserna inför dessa möten tagit lång tid 

tidigare. 2D-kartorna kommer dock fortfarande att användas på byggarbetsplatsen.  

Modellen är gjord så att det går att få en överblick över hela området, modellen går att vrida, 

panorera och zooma. För att kunna se hur föroreningarna ligger i olika delar av marken har modellen 

delats in i åtta olika lager, en för varje halvmeter. Det går att välja vilka eller vilket lager som ska 

visas, exempelvis att först visa alla lager och sedan välja bort det översta lagret och så vidare.  

Det har även gjorts en annan version av denna modell, en som endast visar de förorenade pallarna, 

där finns möjligheten att ta bort de gröna pallarna. Modellen ger en bra översikt var föroreningarna 

finns.   

Hur 3D-projekteringsmodellerna har tagits fram  

Modellbyggandet skiljer sig beroende på vilka funktioner modellen ska ha. Tre typer av modellen har 

gjorts, en där alla lager sitter ihop som sedan kommer att bli en grund till andra modeller. En modell 

som är indelad i olika lager för olika djupintervall samt en där de gröna pallarna är separerade från de 

förorenade. Tillvägagångssättet för skapandet av 3D-projekteringsmodellerna i korthet finns i bild 3-

5. En mer ingående förklaring av hur modellerna skapats följer efter bilderna. 
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Bild 3: Första typen av projekterad 3D-modell. Den är ett steg för att skapa de andra modellerna. 

Bild 4: Andra typen av projekterad 3D-modell. Tillvägagångssätt för Lager för lager modellen 

Bild 5: Tredje typen av projekterad 3D-modell. De oförorenade gröna pallarna är friställda från de 

förorenade pallarna. 

 

För att få namn till alla rutor så kopplades ett Exceldokument innehållande ett index och rutnamn 

med Shape-filen. Därefter skapades det åtta kopior av Shape-filen, en för varje djupintervall. För att 

koppla resten av Excel-filerna till Shape-filen behövs en unik nyckel för att särskilja varje pall, den är 

sammansatt av ”ruta” och det aktuella djupet. Med hjälp av att skapa en ny kolumn kallad ”Pall” så 

kunde nyckeln skapas genom att sätta ihop ”ruta” och djup på samma sätt som nyckeln är uppbyggd i 

Excel. Nu kan tabeller i Exceldokumenten kopplas till rätt pall. 

De tabeller som sedan kopplas till Shape-filerna är följande tre: 

- Projekterade klassningarna för varje pall. 

- Dokumentationen var uppdelad i olika dokument beroende på klassning, IFA och FA för sig 

och MKM och KM för sig. Därifrån hämtades mätvärden, schaktdatum och antal ton från 

respektive dokument. 

Den första typen av 3D-projekteringsmodellen är en modell som de andra två typerna bygger på, 

utifrån den första typen kommer det att ställas olika villkor. I Den första typen sitter alla djupintervall 

ihop, ”projekterad 3D modell” finns bilaga 4. Den andra typen har varje djupintervall sökts ut i 

”Elevation” och gjorts om till egna lager som går att tända och släcka, ”lagar för lager modellen” finns 

i bilaga 5. Den tredje typen utgår ifrån modellen som är uppdelad i olika djupintervall. De gröna 

pallarna väljs bort genom att ställa upp villkor som väljer alla pallar förutom de gröna, då skapas ett 

lager som bara innehåller de förorenade pallarna. Därefter ställs det upp villkor för att endast välja 
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de gröna pallarna i varje djupintervall, de gröna rutorna kan sedan göras till ett eget lager. ”Gröna 

separerade modellen” finns i bilaga 6.  

Inställningar för visualiseringen av data i 3D. Dessa inställningar har gjorts: 

- ”Elevation” alternativt ”Layer offset” används för att skapa rumslig skillnad mellan lagren. 

- Med hjälp av ”Extrusion” skapas volymer av rutorna. 

- I ”Symbology” färgsätts pallarna enligt Naturvårdsverkets klassificering. Det går att använda 

andra parametrar för att färgsätta. 

 

Schaktmodell vecka för vecka i 3D  

Med hjälp av vecka för vecka modellen går det att se hur arbetet fortskridit. Modellen är indelad 

veckovis och börjar vecka 1 då schaktarbetet börjar och fortsätter fram till den vecka då 

schaktningen beräknas vara klar. Exempelvis visas vecka 0 först då alla pallar syns, det lagret väljs 

bort och första veckans schaktning blir synlig och så vidare.  

Framtida veckor är även inlagda som kommer att uppdateras automatiskt när schaktdatum skrivs in i 

Excel-bladen. 

Hur ”vecka för vecka modellen” tagits fram 

 Bild 6: Tillvägagångssätt för att skapa schaktmodellen. 

För varje vecka av schaktning skapas en kopia av den första typen av projekterad 3D modell, se bilaga 

4. För varje vecka ställs det villkor för schaktdatum som gör att alla pallar som schaktats fram till den 

veckan försvinner. Villkoret ställs in i två olika datumkolumner, en för MKM och KM samt en för IFA 

och FA. Schaktdatumet ska vara större eller lika med datumet för första dagen för första veckans 

schakt samt mindre eller lika med sista dagen i veckan. Då det finns två schaktdatum, en för IFA, FA 

och en för KM, MKM, så har villkoret formulerats så att det söker igenom båda kolumnerna efter ett 

datum. Nedan följer ett villkor ställt för första veckans schaktning i ”Query Builder”. 

Tillvägagångssättet för att skapa schaktmodellen syns i bild 6. 

"Transport$.Datum schakt" IS NULL  

AND "'Uppföljning Transport$'.Datum Schakt" IS NULL  

OR "Transport$.Datum schakt" IS NULL  

AND "'Uppföljning Transport$'.Datum Schakt" = '' 
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OR "Transport$.Datum schakt" > date '2012-02-12'  

OR "'Uppföljning Transport$'.Datum Schakt" > '2012-02-12'  

 

Gröna rutor som ligger ovanpå schaktade förorenade rutor har också schaktats men då de inte är 

förorenade skapas ingen rapport för dessa då de endast flyttas inom området. Datum för schakt av 

dessa pallar har genom handpåläggning lagts till. Genom samråd med Urban Nilsson, Mätchef på 

bygget i Malmö, har dessa antagits ha schaktats samma dag som underliggande förorenad pall. Vecka 

för vecka modellen finns i bilaga 7. 

Siktresultatsmodeller i 3D 

Två olika typer av siktmodellerna har skapats. Den första typen visar vad som händer med de siktade 

pallarna, om de återanvänds eller deponeras. Det blir tre olika modeller av varje typ, en för fint, 

mellan och grovt material.  

Den andra typen av modellerna visar hur stor andel i procent som var fin, mellan respektive grov i de 

siktade pallarna.  

Hur siktresultatsmodellerna tagits fram 

Siktmodellerna bygger på den projekterade 3D-modellen som finns i bilaga 4. Tillvägagångssättet i 

korthet syns i bild 7. 

 

Bild 7: Tillvägagångssätt för att skapa siktmodellerna. 

Den första typen av siktmodellerna baseras på de schaktade pallarnas transportmål. Det finns åtta 

stycken alternativ för vart siktade jordmassor kan hamna och dessa kan delas in i kategorierna 

återanvändning och deponi: 

Återanvändning: 

- Parkområde 0 – 1,5 m 

- Parkområde > 1,5 m 

- Radhusområde 0 – 1,5 m 

- Radhusområde > 1,5 m 

Deponi: 

- Norra Hamnen 

- RGS90 Malmö 

- Landskrona 

- Hässleholm 
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För siktmodellerna var Excel-dokumentet inte uppbyggt på ett sätt som automatiskt vid koppling av 

filen gav unika nycklar, utan nyckeln skulle upprepas tre gånger, en för varje fraktion. För att få en 

unik nyckel gjordes formler som hämtade värden till nya kolumner. Detta gjorde att fraktionerna 

samlades på nya kolumner istället för att alla fraktioner ligger i samma kolumn. 

I ”Symbology” lades all återanvändning respektive deponi ihop till varsin färg.  

Se Siktmodellerna i bilaga 8 – 10.  

Ovanstående formler gjordes även för att fånga upp fraktionernas vikt i procent av pallen. Dessa 

färgades i olika färger efter intervall. Intervallen var anpassade efter fraktionernas generella andel. 

Siktprocentmodellerna finns i bilagorna 11-13.  

Ett diagram upprättades som komplement till dessa modeller. Det visas hur många ton totalt som 

gått till respektive plats per fraktion, detta diagram finns i bilaga 14. 

4 Diskussion 
 

Modellerna som skapats i ArcScene är förenklingar av verkligheten där vissa egenskaper har valts ut 

att visualiseras, klassificeringar, siktresultat med mera. Det finns stora möjligheter att välja andra 

egenskaper att illustrera för att få olika resultat. Informationsmängden har även varit stor och det 

har varit efterfrågan från NCC som styrt vilka modeller som skapats.  

Datamängden har varit väl organiserad vilket har förenklat skapandet och förbättrat kvaliteten i 

modellerna.  

Visningsprogram för modellerna 

Det fanns ett önskemål att hitta ett program som kunde visa 3D modellerna som alla parter kan 

använda sig av, oavsett om de har licens för ArcGIS eller ej. ArcGIS-licenser är dyra, därför önskade 

NCC ett annat alternativ för att sprida modellerna. En möjlighet var att använda ArcReader eller 

ArcGIS Explorer som båda är utvecklade av ESRI, skaparna av ArcGIS-programmet. ArcReader och 

ArcGIS Explorer är gratisprogram som vem som helst kan ladda hem. Varken ArcReader eller ArcGIS 

Explorer klarar dock att öppna modellerna från ArcScene. I ArcScene är modellerna ursprungligen i 

sxd-format men de går också att exportera till wrml-format.  

Eftersom ESRI:s gratisprogram inte klarar att visa modellerna söktes istället lösningar utanför ESRI. 

Ett internetbaserat program kallat Cortona 3D testades. Programmet stödjer wrml-formatet och är 

gratis. Genom några enkla knapptryck kan programmet på 14 MB installeras och wrml-filen kan 

användas direkt. Nackdelen med det programmet är att det inte går att tända och släcka lager utan 

den vyn som sparades när exporten till wrml skedde är den som syns, navigeringen är också aningen 

trög. 

Enligt Jesper Grandin finns det inom vissa delar av NCC koncernen restriktioner för vilka program som 

får användas och Cortona 3D skulle därför inte vara en idealisk lösning. Istället föreslog Jesper 3D PDF 

från Adobe som alla inom NCC får använda. Det har funnits tidigare projekt inom NCC där 3D PDF 

använts för att visa upp modeller. Dessa skapades från 3D CAD-modeller och de format som fanns i 
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3D-CAD stöddes av Adobe. Adobe stödjer varken sxd- eller wrml-format. För att komma runt 

problemet krävs det att en tredje part konverterar wrml-formatet till ett format som stöds av 3D 

PDF. Mer utvärdering av vilket program som ska användas krävs.  

 

Visualiseringsmodell i 3D av projekterad föroreningsnivå  

Från Syfte - Ska ge en översiktsbild över föroreningarnas utbredning i marken på byggarbetsplatsen. 

Kan ersätta 2D-kartorna i det avseendet. 

Modellerna är flexibla då det går att se på föroreningarna på flera olika sätt. De gröna oförorenade 

pallarna kan skapa problem med att få en översiktlig bild av hur föroreningarna är utbredda i marken 

och därför har det gjorts möjligt att ta bort dessa. När de gröna har valts bort syns endast de 

förorenade pallarna, då blir utbredningen i plan och höjd tydlig. Med hjälp av visualisering i 3D går 

det att få en snabb och klar uppfattning om föroreningarnas rumsliga samband och på så sätt göra 

analyser av markens karaktär. Det blir lättare att förklara föroreningskluster och varför schaktning 

kan ta mer tid på vissa ställen. Det är svårt att få en rumslig bild av föroreningarna bara med hjälp av 

kartor i 2D.  

Det finns fördelar med att kunna se på området lager för lager likt 2D-kartorna. Föroreningarna kan 

då diskuteras i varje intervall. I 3D framgår det även bättre vilken nivå som är aktuell.  

Schaktmodell vecka för vecka i 3D   

Från Syfte - Modellen ska visa hur schaktningsprocessen har genomförts. Den kan ersätta 2D-kartor 

för arbetsledarna på byggarbetsplatsen samt för beställare och tillsynsmyndigheters behov av att 

veta när schaktningarna är utförda.   

Modellen visar hur arbetet fortskrider vecka för vecka. I dagsläget kryssas rutor på 2D-kartor på 

byggarbetsplatsen i Malmö när pallen schaktats. Modellen uppdateras automatiskt när schaktdatum 

skrivs in i Excel. Framtida veckor läggs in i förväg, detta innebär att användaren inte behöver stor 

kunskap kring hur modellerna skapas. Genom att framtida veckor redan är inlagda behöver 

användaren bara kunna visa modeller och byta vyer.  Det finns nu inlagt några extra veckor, 

resterande veckor kan enkelt läggas till.  

Denna modell är mycket användbar när det ska visas för beställare och tillsynsmyndigheter hur 

arbetet fortskrider. Det är enkelt att gå tillbaka till en tidigare vecka. 

Siktresultatsmodeller i 3D 

Från Syfte - Modell som ska visa resultat efter sikt per fraktion, återanvändning eller deponi. Ska 

visualisera hur föroreningarna förhåller sig i de olika fraktionerna. En kompletterande modell visar 

hur stor andel det är av varje fraktion i de siktade pallarna. 

Målet är att modellen ska visa att alla fraktioner i en förorenad pall inte behöver vara förorenade. 

Genom att identifiera vad som kan återanvändas och vad som behöver deponeras kan pengar sparas 

genom färre transporter. Miljön gynnas också då färre transporter innebär mindre koldioxidutsläpp. 
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Den andra typen av siktmodellen visar den procentuella fördelningen av de olika fraktionerna i 

pallarna. I förlängningen när fler pallar är schaktade kan slutsatser dras om hur fördelningen av de 

olika fraktionerna har varit i marken.  

De projekterade 3D-modellerna visar hur föroreningarna antas vara i marken. Vid uppdelning i 

fraktioner får de olika fraktionerna en ny klassning baserat på dess gamla placering i marken, se 

exempel i bilaga 1. Den finare fraktionen kan till exempel ha färgen gul och klassningen MKM. 

Föroreningarna i fraktionen för den aktuella pallen jämförs med de krav som finns i varje delområde, 

då avgörs det var fraktionen kan gå. Istället för att visa fraktionerna i olika färger för varje möjlig plats 

att lägga materialet på har modellen förenklats till att endast visa om fraktionerna återanvänds eller 

deponeras, se punktlistan på sida 16. 

Efter att modellerna visats för Urban Nilsson har han sagt att de även skulle kunna vara användbara 

på byggarbetsplatsen och inte bara på NCC Teknik. 

Det är inte möjligt att infoga ”Labels”, så kallade etiketter på objekt i modellerna då programmet inte 

kan skapa det. Till exempel att pallnamn skrivs ut på varje pall. Detta var önskvärt av Urban Nilsson 

och NCC Teknik för att lättare kunna hänvisa till pallar och orientera sig. Exempelvis skulle det vara 

fördelaktigt att ha etiketter på pallarna vid en diskussion då det blir enklare att få en uppfattning om 

vart den befinner sig i förhållande till andra. Alternativet som finns nu är att söka ut pallen och det 

ställer högre krav på användarens datakunskaper. 

Brister/ rekommendationer till Exceluppbyggandet 

Det skulle underlätta om siktresultaten i de olika fraktionerna stod i olika kolumner istället för en och 

samma vid skapandet av siktmodellerna i framtiden och för andra projekt. På så sätt skulle nyckeln 

bli unik och en koppling mellan pall och tabell skulle fungera direkt. Modellbyggaren skulle som en 

följd av en unik nyckel inte behöva skriva egna formler i Excel. 

För att nå förorenade pallar på djupet har gröna oförorenade pallar ibland behövts schaktats trots att 

de inte är förorenade. En brist vid konstruerandet av schaktmodellen har varit att dessa gröna 

oförorenade pallar inte givits schaktdatum och därför inte automatiskt tagits bort i modellerna. Enligt 

Urban Nilsson fanns det ingen anledning att skriva in datum för de gröna pallarna när de schaktats då 

de varit rena och endast flyttats inom området. Som schaktmodellerna är konstruerade är de 

beroende av att en schaktad pall har ett schaktdatum. Dessa gröna pallar har genom handpåläggning 

i Excel-dokumentet för KM, MKM matats in manuellt.  

För att tillvägagångssättet ska kunna tillämpas i kommande saneringsprojekt krävs det att Excel-

dokumenten är uppbyggda på samma sätt.  

Vad menas med handpåläggning och vår syn på uppdaterbarhet  

Den syn som bör råda angående handpåläggning är att eftersträva så lite handpåläggning i ArcScene 

som möjligt. Ändringar i Excel-dokumenten ska kunna slå igenom i modellerna direkt genom 

kopplingarna sinsemellan då det är svårare för en typisk användare att arbeta i ArcScene än i Excel.  
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Vinster med att kunna visualisera siktning 

Ambitionen med att göra siktmodeller har varit att kunna påvisa vinsten av att sikta förorenade 

jordmassor och använda den del som inte är förorenad. Vinsterna skulle bli ekonomisk vinning 

genom färre transporter och miljömässig genom mindre utsläpp av koldioxid. Siktmodellerna visar 

vilka fraktioner av de siktade pallarna som kan återvändas och vilka som ska deponeras. Eftersom att 

inte alla fraktioner i de siktade pallarna inte är röda (ska till deponi) så kan detta material 

återanvändas.  

Det är ofta inte ekonomiskt att sikta massor som har halter under MKM. Likaså om sikten i sig står 

oanvänd på grund av det inte kommer massor som kan siktas. Då blir totalkostnaden för stor. Frågan 

blir om det är ekonomiskt försvarbart att använda sikt med den kostnad och miljöpåverkan den 

innebär kontra den vinsten som görs. För den analysen krävs kompletterande beräkningar av 

transportkostnad, siktkostnad och så vidare31.  

Hur mycket data går att visa i en modell?  

Det finns begränsningar i hur mycket data som kan behandlas i en modell. Det märks främst i 

siktmodellerna. De är uppdelade i separata modeller för grov, mellan och fin. Önskvärt hade varit att 

färgsätta en pall olika mycket beroende på den andel i procent den har av varje fraktion. Inte heller 

andelen i procent och föroreningsgraden, återanvändning eller deponi gick att kombinera. 

Programmet har även begränsningar i hur många kolumner med data som kan hanteras i varje lager.  

Förslag på vidare utveckling 

Det var önskvärt att få fram en kostnadsmodell för att fånga upp kostnaderna för transporterna av 

jordmassorna beroende på vart de ska, då deponierna ligger olika långt från byggarbetsplatsen. De 

olika avstånden kommer att ge olika stora koldioxidutsläpp samt faktiska ekonomiska kostnader. En 

sådan modell fanns det inte tid till att skapas i studien. 

Ett komplement till vecka för vecka modellen skulle kunna vara ett dokument som anger vilka och 

hur många pallar som schaktas respektive vecka.  

  

                                                           
31

 Jesper Grandin, 2012 
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5 Slutsatser 
 

Efter att ha läst andra rapporter samt efter att själva skapat modeller har vi kommit fram till att det 

finns problem med att skapa 3D-modeller som både är visualiserade på ett enkelt sätt samtidigt som 

programmet också ska kunna användas till att göra beräkningar med. 

Finare material är oftare förorenat än de grövre materialen, det går att utläsa i siktmodellerna som 

finns i bilaga 8-10.  

Schaktmodellen är ett bra sätt att visa hur ett schaktningsförlopp fortskrider. 

ArcScene är ett bra verktyg för att skapa modeller i om indata är anpassad på rätt sätt med unika 

värden i indexfälten. Några andra större program för visualisering är framförallt AutoCAD men även 

Rhino. 
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1. Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Resultatflik från siktad pall. 
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Bilaga 2 

 

Exempel från Uppföljning Transportfliken i KM MKM dokumentet.  
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Bilaga 3 

 

 

Exempel från Transportfliken i IFA FA dokumentet. 
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Bilaga 4 

Projekterad 3D-modell.   



28 

 

 

Bilaga 5 

 

Projekterad 3D-modell, lager för lager.   
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Bilaga 6 

 

Projekterad 3D-modell, gröna pallar separerade.  
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Bilaga 7 

Vecka för vecka modell 
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Bilaga 8 

 

 

Siktmodell grov fraktion. Gråa är siktade men inte bestämda vart de ska transporteras.  
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Bilaga 9 

 

 Siktmodell mellan fraktion. Gråa är siktade men inte bestämda vart de ska transporteras.  
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Bilaga 10 

 

 

Siktmodell fin fraktion. Gråa är siktade men inte bestämda vart de ska transporteras. 
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Bilaga 11 

 

 Siktprocent för grov fraktion, se lagerfältet för intervallet. 
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Bilaga 12 

 

 Siktprocent för mellan fraktion, se lagerfältet för intervallet. 
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Bilaga 13 

 

 Siktprocent för fin fraktion, se lagerfältet för intervallet.  
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Bilaga 14 

Diagram som visar hur mycket i ton som totalt och per fraktion transporterats till varje plats. 

 

 

 

 

 

 

 


