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1 BAKGRUND 
Ett nytt planprogram för Garnisonsområdet i Hässleholm håller på att tas fram efter att 
Försvarsmakten lagt ner sin verksamhet år 2000 och kommunen köpt marken. Inom 
området planeras för blandad stadsbebyggelse där målet är att skapa en helhet med 
boende, verksamheter, kollektivtrafik och rekreation. 

Delar av området har tidigare undersökts av Scandiaconsult, år 2000, i samband med 
den militära verksamheten lades ner samt av Tyréns 2013. 

Föreliggande PM avser att få en mer heltäckande bild över risker med kända 
föroreningar samt att få en uppfattning om var kompletterande utredningar behövs för 
att utesluta oförutsedda risker.  

2 LOKALISERING OCH OMGIVNING 
 

Inventerat område ligger 3 km väster om Hässleholms centrum och ca 500 meter öster 
om Finjasjön, se Figur 1. Området består av lätt kuperad terräng med inslag av 
träddungar och omgivande skog. Den vackra omgivningen används idag som 
rekreations- och motionsområde. 

Inom området norr om Garnisonsvägen finns fortfarande byggnader och andra spår 
kvar från tiden då området var en militäranläggning. Intill kvarvarande byggnader och i 
anslutning till byggnader som rivits finns uppställningsytor för fordon. 

Området söder om Garnisonsvägen har idag bebyggts med bostäder, service och 
verksamheter. Liknande den förändring som nu planeras för nu inventerat område norr 
om Garnisonsvägen. 
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Figur 1. Grönmarkerat område anger garnisonsområdet medan röd streckad linje anger det område, norr om 
Garnisonsvägen som företrädelsevis inventerats inom föreliggande PM. 

3 UNDERLAG 
Inventeringen omfattar det underlag i form av bl.a. rapporter och MIFO 
sammanställningar som erhållits digitalt från Hässleholm kommun och 
Försvarsmakten. Information har även erhållits från möte tillsammans med Hässleholm 
kommun och Försvarsmakten 2022-02-01 samt från platsbesök  
2022-03-03 tillsammans med Hässleholms kommun och Sven-Inge Svensson, fd. 
miljöchef i Hässleholm. 

4 VERKSAMHETSHISTORIK 
Hösten 1947 flyttade Kungliga Skånska pansarregementet, P2 från Helsingborg till 
Hässleholm. Inom området har det inom den militära verksamheten funnits byggnader 
och områden avsedda för ett pansarregemente såsom verkstäder, spolplattor, 
uppställningsplatser och skjutbanor. 
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5 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Undersökningar har utförts inom delar av området som bedömts som riskområden. I 
samband med att verksamheten inom garnisonsområdet succesivt avvecklades med 
början år 2000 fick Scandiaconsult i uppdrag av Fortavdelningen vid P2/Fo14 att 
inventera eventuella förekomster av markföroreningar som skulle kunna erfordra 
åtgärder. De områden som bedömts innebära högst risk har undersökts genom 
provtagning av jord från i 32 punkter samt undersökning av grundvatten i utvalda 
punkter. Utöver provtagning av jord och grundvatten har provtagning av sediment 
utförts i valda diken.  
 
I Bilaga 1 visas var undersökningar är utförda. Nedan beskrivs kortfattat resultaten av 
utförda undersökningar som Scandiaconsult utförde 2000. 
 

- Invid inventeringsobjekt 17, gammal drivmedelsanläggning 
Resultat: Analyserade prover (1:1-1:5) påvisar inga halter över KM avseende 
analyserade parametrar; bly, MTBE, alifater, aromater eller BTEX  
 

- Provgrop (2:2) strax norr om spolplatta, inventeringsobjekt 9, se Figur 2 för del 
anordning som finns i anslutning till spolplatta. 
Resultat: Tunga alifater och kadmium (halter under dagens riktvärde) strax över 
KM övriga analyser under riktvärdet för KM. 
 

- Provgropar (3:2-3:3) invid spolplatta för stridsfordon, inventeringsobjekt 9, se 
Figur 2 för del av anordning för omhändertagande av vatten från spolplatta. 
Resultat; Analyserade metaller och petroleumhalter påvisar halter under KM 
 

 
Figur 2. Anordning för mottagning av vatten från spolplatta.  
 

- Invid inventeringsobjekt 6, ”nya” drivmedelsanläggningen. 
Resultat; Tunga alifater har påträffats i halter strax över KM, övriga analyserade 
ämnen underskrider riktvärdet för KM. 
 

- Prov taget i dike öster om deponin (6:1-6:2).  
Resultat: Analyserade parametrar ligger samtliga under riktvärdet för KM. 
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- Prov tagna i dike mot Finjasjön (8:1-8:2, 8B). Prov taget på sediment i diket som 
går från området med spolplatta som enligt uppgift från Leif Claesson, officer 
som tidigare varit anställd inom militären i Hässleholm, har påvisat tjock 
oljehinna under tiden den militära verksamheten pågick. 
Resultat: Förhöja halter av tunga alifater, högsta halter närmast spolplattan. 
 

- Provtagning av sediment i dike inom områdets norra del (14:1-14:5) 
Resultat: Halter över MKM avseende tunga alifater i punkten längst väster ut. 
Även blyhalterna ligger över riktvärdet för MKM i en av punkterna. 
 

- Vid punkt 14, nordöstra hörnet på byggnad (25:1-25:2, nedströms markförlagd 
spilloljecistern) 
Resultat: Kraftigt förhöjda halter alifater, aromater och bly. 
 

- Provtagning vid napalmövningsbana (21:1-21:3), inventeringsobjekt 12. 
Resultat; Samtliga analyserade ämnen påvisar halter under KM. 
 

- Provtagning vid gammal smörjgrop (9:1-9:4), vid inventeringsobjekt 10. 
Resultat: Halter över KM avseende alifater och även över MKM avseende tunga 
alifater.  
 

- Öster om Mekanisk verkstad (26:1-26:2, markförlagd cistern för spillolja), vid 
inventeringsobjekt 14. 
Resultat: Samtliga analyserade ämnen påvisar halter under KM. 

 
- Nordöstra hörnet av mekanisk verkstad (27:1-27:2, markförlagd cistern för 

spillolja), vid inventeringsobjekt 8. 
Resultat: Samtliga analyserade ämnen påvisar halter under KM. 
 

Scandiaconsult utförde även en provtagning år 2000 av lakvatten under deponin och i 
ytvatten i två punkter, ett i dike öster om deponin och ett i dike 350 m nedströms 
deponin under. Resultatet anges som låga halter och inga vidare kontroller anses 
krävas.  
 
Föroreningar som påträffats vid inventeringsobjekt 14, mekanisk verkstad ”Milo 
verkstaden” där underjordiska cisterner för diesel och bensin varit belägna, vilka har 
avlägsnats liksom cisternerna. Åtgärder med att avlägsna förorenad jord utfördes 
under 2004. Området har åtgärdats ner halter <10 ppm, uppmätt med fältinstrument 
(FID).   
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Under 2013 har Tyréns AB utfört en översiktlig undersökning av området som ligger i 
nordvästra delen av nu inventerat område, se Figur 3. Analyser utförda på jord och 
grundvatten påvisar låga föroreningshalter. 
 

 
 

 
Under 2016 har Niras utfört undersökning av den stora deponin i norra delen av 
området, inventeringsobjekt 1. Totalt uppskattas till knappt 50 000 m3 blandat avfall 
ha deponerats. De dominerande avfallstyperna ska vara bygg- och industriavfall samt 
schaktmassor från Hovdala. Det kan inte uteslutas att även farligt avfall har 
deponerats. Okulärt kan det konstateras att det finns synligt, ytligt avfall. 
Screeninganalyser utförda på lakvattnet påvisar låga metall- och aromathalter liksom 
låga PAH halter. Provtagning av metaller vid passiv provtagning utförd uppströms och 
nedströms deponin (Niras 2016) visar på betydande högre halter uppströms än 
nedströms avseende aluminium, järn, nickel och bly. Övriga metaller ligger inom 
samma haltnivåer uppströms som nedströms vilket tyder på att det inte sker något 
större utläckage av metaller från deponin i dagsläget. Analysresultat av mark/sediment 
provtaget strax sydöst om deponin, ute i sankmarken, visar på halter överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning, KM, för förorenad jord 
avseende tungmetallerna arsenik, kadmium, kvicksilver samt bly. Även alifater >C12-
C16, >C5-C16 samt >C16-C35 påträffas i halter över KM, inga halter över MKM 
påträffades för analyserade parametrar, se Figur 4. 
 

Figur 3. Område som undersökts av 
Tyréns 2013. 
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Enligt Niras bedöms spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten vara måttliga 
- stora. Niras bedömer att spridning av förorenat lakvatten främst sker till ytvatten, 
snarare än till grundvatten. 
 
Den sammanställda riskbedömningen gör att objektet tilldelas riskklass 3 vid 
riskklassificering enligt MIFO. 
 
Sigma Civil har under 2018 utfört en undersökning av stora skjutbanan, 
inventeringsobjekt 2. Undersökningen påvisar höga blyhalter över både MKM och FA i 
den nordvästra delen av skjutbanan, vilket är den delen där kulorna slagit ner. 
Skjutbanan är åtgärdad och förorenad jord med halter över MKM har schaktats ur. 

5.1 AVGRÄNSNINGAR 

Inventeringen har i första hand omfattat området öster om Garnisonsvägen även om 
vissa andra delar beskrivs i detta PM. 

6 IDENTIFIERADE RISKOBJEKT FÖR VIDARE UTREDNING 

6.1 SPOLPLATTA 

Enligt uppgifter från bl.a. Leif Claesson så är det osäkert om det funnits någon 
oljeavskiljare i anslutning till spolplattan initialt. Vid platsbesök såg det ut som att 
utloppet för vattnet från spolplattan var i det dike som finns nordväst om spolplattan. 
Det finns uppgift om att diket som leder från spolplattan rinner vidare ut i bäcken och i 
sankmarkerna längs med bäcken som sedan leder vidare ut i Finjasjön samt att det 
tidvis ska ha funnits en tjock oljehinna på vattnet i bäcken. Det har även påvisats vid 
provtagning (Scandiaconsult) att halterna i sedimenten i bäcken var förhöja avseende 
tunga alifater. 

Inledningsvis bör det kontrolleras om befintlig oljeavskiljare är tömd eller om det finns 
risk för att ytterligare olja läcker ut i bäcken.  

Utförd provtagning är övergripande och förutom kontroll av oljeavskiljare bör en mer 
ingående utredning och provtagning utföras både i anslutning till spolplattan men 
även längs med bäcken och i de våtmarksområde som ligger i anslutning till bäcken 
som går från spolplattan ner mot Finjasjön. Då det inte är ett pågående utsläpp idag 
bör provtagningen främst utföras på sedimenten i bäcken och i det våtmarksområde 

Figur 4. Foto taget från toppen av 
deponin ner mot de sydöstra delarna. 
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intill bäcken. Bottensediment kan lagra förekommande förening i olika mängd mycket 
beroende på flöde i bäcken. Har vatten från bäcken svämmat över och ut i 
våtmarksområdet i samband med att det släppts ut oljeförorenat vatten i bäcken kan 
denna förorening lagras och byggas på i våtmarksområdena då det här ofta är mer 
stillastående vatten. I våtmarksområde råder ofta relativt syrefattiga förhållande vilket 
minskar naturlig nedbrytning. 

6.2 SMÅ KORTHÅLLSSKJUTBANOR 

Det finns fyra identifierade mindre skjutbanor (inventeringsobjekt 4). De mindre 
skjutbanorna har inte inventerats eller undersökts tidigare, se Figur 5 och 6 för 
placering.  

Enligt uppgift från Leif Claesson har korthållsskjutbanorna anlagts på 1950-talet och 
man har övningsskjutit med salongsgevär med omantlade kulor innehållande bly. Det 
finns ingen uppgift om att kulfången ska ha sållats. 

 

 
Figur 5 Bild tagen 1975 över två av de mindre skjutbanorna längs med Garnisonsvägens norra del. Den 
västra skjutbanan finns med på bild tagen redan 1960 (minkarta.lantmateriet.se 2022-04-14). 

 
Figur 6. Bilder tagna över de två mindre skjutbanorna i norra delen av området. Den vänstra bilden är tagen 
1975 och skulle kunna vara en bild över den skjutbana som fanns inom området då. Den högra bilden är 
tagen 1960 och skulle kunna vara en bild över skjutbanan väster om den norra delen av Garnisonsvägen 
(minkarta.lantmateriet.se 2022-04-14). 
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Provtagning på samtliga skjutbanor krävs och bör göras i samband med att planarbetet 
utförs. Provtagning bör utföras på hela skjutbaneområdet men med tätare provtagning 
vid kulfången. 

Bly kan även vid låga halter ge skador på bl.a. nervsystemet det därför viktigt att 
identifiera de områden där det kan finnas ökad risk för förhöjda blyhalter om 
människor vistas inom ett område.  

6.3 PISTOLSKYTTEBANAN 

Inom korthållsbanan som använts för pistolskytte, inventeringsobjekt 3, har åtgärder 
för att avlägsna jordmassor med föroreningshalter över MKM avseende bly, koppar, 
zink och antimon utförts. Niras Sweden AB utförde miljökontroll i samband med 
schaktsaneringen. Uppdraget utfördes på uppdrag av Fortifikationsverket under 2014-
2015. Om det planeras för verksamheter såsom skolor eller bostäder inom, eller i 
anslutning till detta område krävs att marken undersöks för att få kännedom om det 
kvarstår halter över KM. 

6.4 STORA SKJUTBANAN 

Den stora skjutbanan, inventeringsobjekt 2 är åtgärdad genom schaktsanering. 
Åtgärden som gjorts är att den jord som vid provtagning utförd under 2018 (Sigma 
Civil) med halter över MKM har schaktats bort. Området som schaktats bort uppskattas 
vara det område där föroreningar påträffats över KM, om då är fallet krävs inga 
ytterligare åtgärder, se Figur 7 och 8. Inför byggnation av bostäder eller annan mer 
känslig markanvändning bör dock prover tas för att kontrollera att så är fallet. Framför 
allt gäller det området kring nedslagsplatsen för kulor. 

 

 
Figur 7. Provpunkter tagna av Sigma på stora skjutbanan innan efterbehandlingsåtgärder. Gula punkter 
innehåller halter över KM medan röd halt innehåller halter över farlig avfall. I grönmarkerad punkter 
påträffades halter under KM.  
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Figur 8. Det gulmarkerade området, Arbetsområde 2 uppges vara åtgärdat till halter under MKM.  

 

6.5 DEPONIN I NORRA DELEN AV OMRÅDET 

Deponin norr om garnisonsområdet är relativt begränsat undersökt. Det som kunnat 
konstateras genom platsbesök är att det ytligt påträffats en stor del grovt 
deponimaterial såsom metallkonstruktioner, betongkonstruktioner, avloppsrör, 
taggtråd och träkonstruktioner m.m. Som deponin idag ligger har allmänheten fri 
tillgång till att beträda deponin och kan på så sätt utsättas för det avfall som finns. Hur 
deponin ser ut på djupet är inte fastställt. Det är även oklart hur stora mängder 
organiskt material som finns i deponin vilket kan komma att påverka deponins 
konstruktion. Vid ras från de branta slänterna ner mot sankmarksområdet kan det öka 
risken för spridning av eventuella föroreningar till framför allt ytvattnet.  

Redan idag har det konstaterats att den mark/sediment som finns i de södra delarna 
innehåller föroreningshalter över KM. 

För att säkerställa att det lakvatten som kommer från deponin inte rinner vidare ner till 
det område som nu planeras bör det utföras en utredning över var och i vilken 
omfattning och riktning ytvatten och grundvatten flödar. Kan det konstateras att det 
finns risk för att yt- eller grundvatten når planområdet bör provtagning utföras för att 
kunna bedöma om det finns risk för att föroreningar från deponin påverkar området 
negativt. 

Då deponins slänter är väldigt branta ner mot det sanka området, söder och öster om 
deponin och det därmed riskerar att rasa bör åtgärder utföras för att säkerställa att 
slänterna blir stabila.  

6.6 MOTORFÖRRÅD 

Detta område, inventeringsobjekt 7, är inte undersökt sedan tidigare. Verksamhet på 
platsen beskrivs som motorförråd och har bedrivits sedan innan 1960-talet. Inom 
denna del kan det finnas risk för att det har hanterats oljor och andra ämnen 
tillhörande verkstadsarbeten. 
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6.7 ÄLDRE DEPONIER 

Det finns uppgifter om att det ska ha funnits två äldre deponier i de östra delarna av 
området, se Figur 9. Den en av de deponierna ser ut att ha varit ett gammalt grustag. 
Vid en exploatering bör det undersökas vidare var de deponierna legat mer exakt och 
vilket innehåll de har.  

 

6.8 PFAS 

Inom området bör det undersökas vidare om det bedrivits någon typ av brandövningar 
eller om det kan finnas annan verksamhet där man använt sig av 
brandsläckningsskum. Det finns angivet i underlag att det längre väster ut mellan 
garnisonsområdet och Finjasjön ska ha funnits vad som benämns ”gamla brandboden”. 

Vid misstanke om förorening till följd av brandsläckningsskum bör grundvattenprover 
tas för analys av PFAS. 

6.9 GENERELLA RISKER 

Vid byggnation av bl.a. skolor och bostäder bör mer detaljerade undersökningar 
utföras inom varje kommande etapp. Underlaget som finns är främst av översiktlig 
karaktär och kan inte anses heltäckande utan är främst inriktat på var det kan finnas 
mark- och grundvattenföroreningar utifrån kända riskområden. Det kan därför inte 
uteslutatas att det finns mark- och grundvattenföroreningar som kan påträffas som 
ligger utanför de kända riskområdena.  

 

 

 

Figur 9. Uppgifter om att det inom de 
rödmarkerade områdena, öster om Tygvägen ska 
ha funnits två deponier. Den södra deponin ligger 
sannolikt inom det grustag som finns på platsen. 
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