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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan om rivningslov för del av
komplementbyggnad samt mark- och bygglov för nybyggnad
av enbostadshus

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL.

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Per
Aronsson.

Totala avgiften för beslutet är 30 500 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-12-22 och beslut fattades 2021-01-24,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.

Faktureras vid bygglov: 10 170 kronor
Faktureras vid startbesked: 20 330 kronor

Invänta separat faktura.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

2. Sammanfattning
Ansökan gäller rivning av mindre komplementbyggnader, fällning av ett antal träd samt
uppförande av ett nytt enbostadshus på ca 150 m2.

På fastigheten finns ett befintligt fritidshus med en byggnadsarea på ca. 60 m2. Sökande
önskar att behålla den byggnaden och nyttja den i form av komplementbyggnad/gästhus.

Detaljplanen för området (0481-P15/3) tillåter huvudbyggnad upp till 150 m2 och
komplementbyggnad upp till 40 m2. Att behålla fritidshuset som komplementbyggnad skulle
därmed innebära en avvikelse från detaljplanen.
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I en områdesbeskrivning, som Sörmlands museum har gjort, gällande kulturhistoriska
värden inom kommunen, benämns detta område och den äldre bebyggelsen som värdefull
och bevarandevärd. I vidare kontakt med antikvarie på Sörmlands museum kan det
konstateras att det finns ett bevarandevärde i det aktuella fritidshuset på fastigheten
Kruthuset 10. Även de delar av byggnaden som senare byggts till har blivit en integrerad
del av byggnaden och därmed en del av värdet.

Berörda i området har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga negativa synpunkter har
inkommit.

Skäl till beslut

Detaljplanen togs fram 2015 i syfte att möjliggöra permanentbostäder i området, genom att
bland annat utöka byggrätterna. Om man på aktuell fastighet skulle nyttja byggrätten
genom att bygga till befintligt hus skulle med stor sannolikhet byggnadens kulturhistoriska
värden gå förlorade i den ombyggnationen. Det kan heller inte ses som en rimlig lösning att
uppföra två huvudbyggnader för att kunna nyttja byggrätten på 150 m2.

Aktuell fastighet är stor och byggnaderna, befintliga och planerad, placeras på ett sätt som
inte kan anses påverka intilliggande fastigheter eller uppfattas på ett påtagligt sätt för
omgivningen. Den nya byggnaden håller en lägre byggnadshöjd än befintlig byggnad och
placeras längre in på fastigheten där den till stor del omges av skog.

Berörda i området har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga negativa synpunkter har
inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att avvikelsen kan anses vara
av begränsad omfattning med tanke på omgivningspåverkan samt att den är nödvändig för
att kunna bebygga fastigheten enligt detaljplanens syfte utan att förvanska eller riva en
kulturhistoriskt värdefull byggnad. Därmed föreslås Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
bevilja bygglov för ansökt åtgärd med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 2 §§ PBL.

Förutsättningar bedöms även finnas för att bevilja rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL. för de
mindre komplementbyggnaderna på fastigheten, markerade på situationsplanen, samt
marklov enligt 9 kap. 35 § PBL för de träd som önskas fällas som är direkt nödvändiga att
ta ner för att uppföra den nya byggnaden. Ansökan innefattade från början ett större antal
träd på fastigheten men detta har sedan reviderats på nya handlingar.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
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med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

3. Ärendet
Ansökan gäller rivningslov, marklov för ändring av marknivåer och trädfällning samt bygglov
för uppförande av enbostadshus.

Rivningslovet berör två komplementbyggnader, samt en del av ytterligare en
komplementbyggnad för att få den inom ramen för ”friggebodsreglerna”. Inget hinder finns
för att bevilja rivningslov för dessa byggnader.

Marklovet gäller dels de markfyllnader som görs i direkt anslutning till nybyggnationen, för
att skapa förutsättningar för en bra grundläggning, men även fällning av 20 träd (samtliga
inte lovpliktiga) enligt situationsplanen. Ansökan innefattade från början ett större antal träd
men då det inte ansågs finnas särskilt skäl att ta ner alla dessa träd så reviderades
ansökan. De träd som nu önskas tas ner står där hus och altan ska uppföras och marklov
för fällning kan därmed anses nödvändigt för byggnationen.

Enbostadshuset som ska uppföras enligt ansökan har en byggnadsarea på 150 m2 och en
byggnadshöjd på ca 3,1 meter. I anslutning till huset uppförs ett trädäck i två olika nivåer på
totalt ca 95 m2. Trädäcket genererar ingen byggnadsarea.

Fasader på huset kläs med en svart träpanel och taket täcks med svart plåt.

På fastigheten finns ett befintligt fritidshus med en byggnadsarea på ca. 60 m2. Sökande
önskar att behålla den byggnaden och nyttja den i form av komplementbyggnad/gästhus.

För fastigheten gäller detaljplanen 0481-p15/3.

Detaljplanen för området tillåter huvudbyggnad upp till 150 m2 och komplementbyggnad
upp till 40 m2. Att behålla fritidshuset som komplementbyggnad skulle därmed innebära en
avvikelse från detaljplanen.

Beslutsunderlag
Situationsplan
Situationsplan med redovisning träd berörda av marklov
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Remissvar från Sörmlands museum
Yttrande från Miljöenheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden

http://www.oxelosund.se
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Fastighetsägaren (om annan än sökanden)
Kontrollansvarig

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):

XXX

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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STJÄRNHOLM 5:1, Ansökan om förhandsbesked för
högspänningsställverk med kontrollrumsbyggnad

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap17 § plan- och bygglagen meddelas att ett ställverk
kommer att få uppföras på den plats som redovisas på ärendets karta och att angiven yta
får upptas för åtgärden.

Totala avgiften för beslutet är 11 985 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige, inklusive annonsavgift för grannhörande via Sörmlands nyheter.
Tidsfristen började löpa 2021-11-16 och beslut fattades 2022-01-24, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

2. Sammanfattning
Till följd av att SSAB bygger om sin produktion till fossilfritt krävs utbyggnad av
kraftledningsnätet. Vattenfall har ansökt om förhandsbesked gällande uppförande av ett
ställverk kopplat till denna utbyggnad.

Platsen är vald utifrån att kraftledningsgatorna idag möts på denna plats och det blir ett
naturligt möte även för nya ledningar.

Platsen ligger utanför detaljplanelagt område.

Miljöinventering har gjorts både på uppdrag av Vattenfall själva och av Oxelösunds
kommun. Platsen för ställverket är idag ängsmark som framförallt bedöms vara en viktigt
plats för pollinatörer och området har klassats i båda fallen som naturklass 3. Remiss har
skickats till kommunens miljöenhet som förespråkar att ytan som tas i anspråk ska
kompenseras i närheten. De flaggar också för att det finns rödlistade arter inom området
och att det eventuellt kan krävas dispens enligt artskyddsförordningen.

Eventuell kompensation av ängsmark blir en fråga för markägaren att utreda, antingen på
egen hand eller i samspel med sökande i ärendet.
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Sökande i ärendet ansvarar för att andra eventuella tillstånd och dispenser, utanför plan-
och bygglagen, finns innan arbetet startar.

Ett grannhörande har gjorts via annons i Sörmlands nyheter. Inga negativa synpunkter har
inkommit.

Skäl till beslut

Ställverket kan anses uppfylla ett stort allmänt intresse då det syftar till en stor
miljöomställning för stålproduktionen i Oxelösund. Platsen är vald utifrån de befintliga
ledningsgatorna för att slippa omdragning av befintliga ledningar eller dubbla ledningsgator
som därmed skulle påverka miljön ytterligare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att platsen är lämplig för
åtgärden och att det stora allmänna intresset överväger eventuell påverkan på naturvärden
på platsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att meddela förhandsbesked för att
på platsen få uppföra ett ställverk enligt ansökan.

Upplysningar

Detta beslut upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs inom 2 år från den dag då
beslutet vann laga kraft.

Beslutet innebär inte att du får börja bygga. Åtgärden kräver bygglov. Arbetena får inte
påbörjas förrän Bygg- och tekniknämnden har meddelat startbesked.

Beslutsunderlag
Situationsplan
Yttrande om fornlämningar
Slutrapport naturinventering Danviksområdet, ”Område 19”
Remissvar från miljöenheten

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2022-01-10 BYGG.2021.453

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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Område 19  Värde:  9 p (M2 S1 A4, FN1 FF1)  

Motivering: Viktigt område för insekter och fåglar med 

fynd av många ovanliga arter. 

 
Läge: Tegeltorp  Datum för fältbesök:   7.6.2019 

Areal: 1,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Fält med glacial lera med svag lutning åt sydväst. Vatten flödar ned mot vägen och 

samlas i ett litet kärrstråk.  

Naturtyp: Gräsmark 

Ekologiska strukturer: Under blomningstiden rikligt med blommande örter viktiga för många fjärilar 

och andra pollinatörer. Gräsmarkerna är runtom kransad av lövträd viktiga för fågellivet.  

Naturbeskrivning: Strax söder om Tegeltorp ligger en gammal äng, som under lång tid brukats som 

åker. I senare tid har den betats med hästar och stängslet finns ännu kvar. Gräset slås av 

regelbundet. Gammal vallflora av insådda gräs dominerar men fläckvis finns ytor med smörblommor, 

älggräs, tistlar med flera som attraherar pollinatörer. Gräsmarken omges nästan runt om av lövträd, 

som vackert ramar in den öppna marken. Vid Tegeltorp, som numera bebos permanent, växer 

lövträd som ask och lönn samt en hel del fruktträd och buskvegetation som utgör själva trädgården. 

Intill vägen finns ett par stora sälgar. Torpet har gamla anor och knutet till Stjärnholms ägor. 

 

 
Fig. 34. En sen kvällsbild från den här slagna gräsmarken vid Tegeltorp,  

sommartid en fin äng för nektarsökande insekter. 

 

Nuvarande markanvändning:  Grässlåtter 

Eventuell skötsel:  Gräsmarken bör fortsatt skötas med hävd.  

Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv. 

Biologisk mångfald: Intressant miljö med öppen, delvis blombärande mark omgiven av lövträd av 

olika slag och ålder, samt levande gårds-/torpmiljö. Viktig miljö för insekter och fåglar, bland annat är 

tre rödlistade fjärilar och flera mer eller mindre sällsynta skalbaggar noterade. 
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Naturvårdsarter 

Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe   Denna lilla guldvinge är kopparröd med mörka, 

violettonade vingkanter. Den lever i frodiga, gärna litet fuktiga ängsmarker. Arten har blivit allt 

ovanligare under senare decennier. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad. 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.  

INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1 

Andra intressanta arter 

Guldkornlöpare, Amara aenea   En mässingsskimrande skalbagge i familjen jordlöpare, lik den 

betydligt vanligare ängskornlöparen. Skalbaggen håvades in på högörter på den centrala delen av 

Tegeltorpsängen. Ny för Oxelösunds kommun 

Bruchus rufimanus   Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner 

med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Endast 

funnen på sju lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Glocianus punctiger   Skalbaggen som hör till familjen vivlar, är en kort och rund art med en ljus fläck 

på ryggen. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Funnen på fyra lokaler i 

Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun. 

Hypera viciae   Denna skalbagge är ljusbrun och har svartprickiga täckvingar. Det finns bara ett par 

tidigare uppgifter från Sörmland (mest på Vicia sylvatica). Arten samlades på Tegeltorpsängen på 

kråkvicker. Ny för Oxelösunds kommun. 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Härmsångare, Hippolais icterina   Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar 

framför allt i lövskog och parker som vid Tegeltorp där det växer mycket lövträd.  

Göktyta, Jynx torquilla   Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar 

söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga 

bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992. 

Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt 

klarlagd.  
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Förord 

Oxelösunds kommun är en till markytan liten kommun men med en vidsträckt skärgård. 

Kommunen är en mycket stor markägare och äger stora delar av den skogsmark som är 

tillgänglig för friluftslivet men som också delvis äger höga naturvärden. Genom 

inventeringar, främst under perioden 2000 – 2018, har områden av värde för naturvård och 

friluftsliv identifierats. Dock har det funnits kunskapsluckor, särskilt påfallande har dessa 

varit i den västra kommundelen, där delvis felaktiga bedömningar tidigare gjorts på grund av 

ett alltför bräckligt faktaunderlag. 

Den undersökning av västra kommundelen (Danviksområdet - se karta nedan) som 

genomfördes främst under 2019, har eliminerat en stor del av dessa brister och vi har nu en 

god kunskap om områdets natur- och friluftsvärden. 

Undersökningen har gjorts av Linnea – Natur och Ekologi, Hans Rydberg, som utfört 

huvuddelen av fältarbetet och dessutom författat rapporten. Inventeringen har delvis 

finansierats av medel från LONA – Lokala Naturvårdssatsningen. 

Fältarbetet utfördes under perioden april – november 2019 samt under ett par dagar i 

september 2018 för inventering av svampar. Då svampfloran på grund av långvarig 

sommartorka var dåligt utvecklad sköts huvuddelen av denna inventering upp till 2019. 

Naturvårdsintressanta lavar har inventerats av Mikael Hagström, Fennicus Natur AB, 

fjärilsfaunan har undersökts av Jan Sjöstedt och fågellivet av Jan Gustafsson, båda genom 

fågelföreningen Tärnan. Insamlade skalbaggar har artbestämts av Hans-Erik Wanntorp, 

Koleoptera Biokonsult. Kartan med områden har digitaliserats av Sara Lundkvist, 

Naturföretaget, som också gjort beräkningen av arealer för områdena. Områdena följer i viss 

utsträckning den indelning som gjorts i kommunens senaste skogsbruksplan (Sjölund 2018). 

Så gott som samtliga fotografier i rapporten är tagna av Hans Rydberg. Omslagsbilden 

föreställer en äldre mossrik granskog väster om Inskogen, område 21. 

De bedömningar och värderingar som gjorts i rapporten är författarens egna, men stöder sig 

på inventeringsresultatet. 

Bakgrund 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun har i en ansökan till den 

lokala naturvårdssatsningen, LONA, begärt medel för en inventering av naturvärden och 

friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde i västra Oxelösund, i denna rapport kallat 

Danviksområdet. Inventeringen var tänkt att genom kunskapsuppbyggnad skapa underlag 

för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv och resultera 

i en rapport som ligger till grund för kommunens fortsatta arbete. Rapportens syfte var att 

identifiera delar av särskild betydelse för naturvård och friluftsliv och belysa nutida och 

framtida förutsättningar för friluftslivet. Länsstyrelsen beslöt 2018-03-14 att bevilja medel till 

projektet. 
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Sammanfattning 

Det undersökta området, kallat Danviksområdet, är beläget i västra delen av Oxelösunds 

kommun och omfattar fyra större skogsområden, Fåfängsbacken, Inskogen, Basttorpsskogen 

och Danviksskogen. Dessa skiljs åt av åkermarker. Skogsområdena är en mosaik av 

hällmarker med gammal tallskog, barr- och blandskogar på morän och mellanliggande 

sänkor med sumpskog och kärrmarker. Det har tidigare varit påverkat av ett aktivt 

skogsbruk, som under senare decennier varit mer extensivt. Genom att kunskapsläget om 

detta områdes naturvärden och värde för friluftslivet bedömdes vara ofullständigt beställde 

kommunen med hjälp av LONA-medel en fördjupad naturinventering, som i huvudsak 

utfördes under 2019. Särskilda artinventeringar gjordes av kärlväxter, mossor, lavar, 

svampar, fåglar samt vissa insektsgrupper som storfjärilar och skalbaggar. Närmare 2 000 

arter har rapporterats från detta område och lagts in i Artportalen. Områdets friluftsliv har 

undersökts i fältarbetet och en enkät till intresseorganisationer och privatpersoner har legat 

till grund för en speciell utredning i rapporten om områdets betydelse för rekreation. 

Danviksområdet har delats in i 55 delområden, fortsättningsvis kallade områden, som till viss 

del följer gränserna för kommunens skogsbruksplan från 2018. Den totala undersökta 

arealen var omkring 205 hektar. Resultatet från inventeringen visade att 7 områden har högt 

naturvärde, 22 områden påtagligt naturvärde, 18 områden visst naturvärde och bara 8 

områden har lågt naturvärde. Inventeringen av friluftslivet visar att hela området, med få 

undantag, utnyttjas för rekreation och olika aktiviteter. Av särskild betydelse är 

Danviksskogen, området mellan Inskogen och Mygghem, samt stora delar av 

Basttorpsskogen.  

Inventeringen visade också att delar av kommunens naturvårdsplan och utsträckningen av 

Danvik – Peterslundskilen i redovisningen av kommunens gröna kilar är i behov av revision. 

Orsaken är att viktiga områden för naturvård och friluftsliv saknas i dessa dokument. 

Områdets läge och avgränsning 

Danviksområdet ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län, söder om motorvägen 

och väster, sydväst och söder om Stjärnholm, och väster om bebyggelsen vid Inskogen och 

Peterslund. Området har den utsträckning som den bifogade kartan i kommunens LONA-

ansökan har. Inventeringen har omfattat all skogsmark och ohävdade gräsmarker inom 

Danviksområdet, men uteslutit all produktiv åkermark. 

Områdets mittpunkt är WGS 84: 58°41'10.4"N 17°1'20.8"E; SWEREF99: 6506881 617239 och RT90 

(gon): X6507724 Y1570597. 
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Fig. 1. Danviksområdets ungefärliga läge 

 
Fig. 2. Karta över inventerat område

 

Karta över Danviksområdet med (del)områden 

 

Beskrivningar på sid 35 
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Tidigare undersökningar 

De första noteringarna från Danviksområdets natur gjordes i en översiktlig naturinventering 

av Oxelösunds kommun (Frendin 1982). Samtliga skogsområden behandlades översiktligt 

och i svepande drag och inga särpräglade naturvärden framhölls. Områdena bedömdes vara 

representativa för kommunen.  

I arbetet med Sörmlands flora (Rydberg & Wanntorp 2001) gjordes inga besök i detta stora 

område, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att fältarbetets metodik gick ut på att få en 

någorlunda jämn täckning av insatserna i landskapet. Det verkar som om fältarbetet i 

Oxelösund till Sörmlands flora i första hand gått ut på att kartlägga floran i skärgården och i 

de urbana miljöerna i tätorten. 

Skogsstyrelsen registrerade 1996 en nyckelbiotop i nordvästra delen av Danviksskogen, 

denna rapport – område 38. Informationen om biotopen är knapphändig och några arter 

nämns inte. 

Kommunen genomförde senare en inventering av närströvområden (Rydberg 2006). Då 

undersökningen omfattade hela kommunen blev resultatet översiktligt men Danviksskogens 

naturvärden blev rättvist bedömda. Vad gäller de övriga områdena fanns stora brister, som 

hade kunnat undvikas vid en mer noggrann genomgång. Exempelvis var skogen vid 

Gabrielstorp inte ens inventerad. Genom att jämföra fältanteckningarna mellan 2006 och 

2019 tycks områdets värden för naturvård och friluftsliv emellertid ha ökat. Skogarna har 

blivit äldre och allt fler besöker och vistas i skogsområdena. 

Under perioden 2006 – 2017 besöktes området sporadiskt, främst genom Lars Pettersson 

(fjärilar) och Jan Gustafsson (fåglar), vilka båda rapporterat sina fynd i Artportalen. 

Naturvårdsplanen för fastlandet i Oxelösunds kommun (Rydberg 2011) baserades till stor del 

på ett bristfälligt inventeringsunderlag när det gäller Danviksområdet. Naturvårdsplanens 

värderingar och avgränsningar bedöms efter årets inventeringar därför vara i stort behov av 

revision. Detta är särskilt angeläget då kommunala beslut angående detta område i 

framtiden måste baseras på aktuell kunskap och inte på en inaktuell naturvårdsplan. 

Detsamma gäller arbetet med de gröna kilarna (Rydberg 2018a), som till stor del baserades 

på naturvårdsplanen. Den kil som kallas Danvik-Peterslundskilen bör utifrån resultatet av 

2019 års inventering kompletteras med skogen vid Gabrielstorp, området öster om 

Mygghem och hela Träskbacken med Utterkärret. 

En skogsbruksplan för kommunen upprättades förra året (Sjölund 2018) och en detaljerad 

sammanställning av samtliga skogsbestånd togs fram. Denna plan har varit ett oumbärligt 

hjälpmedel under naturinventeringen 2019, inte minst för att avgränsa områden med 

likartad sammansättning och åldersstruktur. Planen gav ingen information om arter, men väl 

av naturvärden och målsättning för skogliga åtgärder. 

Då kunskapsläget för Danviksområdet varit mycket magert har tidigare bedömningar av 

områdets naturvärden och lämplighet för friluftsliv fått grundas på otillräckliga data. Årets 
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undersökning har emellertid eliminerat så gott som alla tidigare brister och det finns nu ett 

fullgott underlag för kommunen i kommande planering.  

Metodik 

Inventeringen av Danviksområdet utnyttjade inledningsvis de kartor som togs fram till 

Skogsbruksplanen (Sjölund 2018), där det fanns en beståndsindelning att utgå ifrån. Under 

arbetets gång blev det dock aktuellt att många gånger justera gränser, dela upp eller slå ihop 

områden. Skogsbruksplanens drygt 40 bestånd, hade under arbetets gång utökats till 55 

områden. 

Varje delområde besöktes i fält vid minst ett tillfälle under perioden april – november 2019. 

En fältblankett togs fram som en checklista på vilka parametrar som skulle undersökas. 

Exempel på sådana parametrar var biologisk mångfald, ekologiska strukturer, terrängformer, 

geologi, naturbeskrivning, arter och friluftsliv. Förutom blanketten fanns också ett 

fältprotokoll för att notera de arter som anträffades i områdena i ett stort antal 

stickprovsytor, totalt över 700 ytor, vilket motsvarar ett snitt på cirka 10 – 15 ytor per 

område. Dessa artlistor varierade i omfattning från bara någon enstaka art till förteckningar 

på mellan 50 och 100 arter. Genomsnittet per stickprov beräknades till cirka 30 arter. 

I fältarbetet kontrollerades om skogsbruksplanens beståndsgräns var relevant för 

inventeringen eller om den behövde justeras. I stort sett varje delområde dokumenterades 

med foto. För de flesta områden finns i rapporten ett foto som visar ett mer eller mindre 

karaktäristiskt parti av skogen. 

Vissa områden återbesöktes, i regel för att täcka upp olika säsongsaspekter för artgrupper i 

syfte att fånga ett områdes variation i förhållande till flora, fauna och funga. Insekter och 

många växter är lättast att samla in eller identifiera under sommaren, medan svamparna har 

sin högtidsstund under hösten eller efter regnrika väderperioder.  

Kärlväxter, mossor, lavar och svampar artbestämdes i fält och/eller samlades in för kontroll. 

Insekter (utom fjärilar) och spindeldjur samlades in genom handplockning, slaghåvning eller 

bankning på örter, buskar och träd. Svåra arter samlades in för studium i litteratur och 

mikroskop. Många intressanta arter avslöjades först efter en sådan genomgång. Särskilt 

intressanta partier som solbelysta skogsbryn, torrbackar eller träd- och buskmarker i öppet 

läge, prioriterades. Många insekter och spindeldjur placerades i kylskåp och fotograferades 

och ett antal experter kunde via olika grupper på Facebook hjälpa till med eller verifiera en 

artbestämning. För ett antal identifierade svampar har belägg samlats in, etiketterats och 

skickats till Fytoteket vid Uppsala Universitet. 

Arter som noterats under fältbesöken lades vid hemkomsten in i Artportalen. Totalt sett 

rapporterades omkring 20 000 fynd.  

Fjärilsinventeringen gjordes dagtid med hjälp av kikare och håv. Nattfångsten av fjärilar 

skedde med speciella lampor som attraherar nattflygande insekter. Till det användes ett 

portabelt elverk samt stora vita dukar som insekterna sätter sig på så att de kan 
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artbestämmas. Vid all inventering av insekter, särskilt då fjärilar, är vädret av största vikt. 

Dagtid måste det vara solsken och inte för blåsigt. Nattetid ska det inte vara klart väder, då 

det blir kallare, dessutom blir det mörkare när det är låga moln och lamporna drar till sig 

insekterna bättre. Det är viktigt med vind nattetid då alla nattflygande arter orienterar sig 

utifrån olika doftämnen.  

Inventeringstillfällena valdes utifrån väderförutsättningar och tidpunkt under sommaren. Vid 

samtliga tillfällen var förutsättningarna bra, vilket till stor del förklarar det höga artantalet 

fjärilar under en så begränsad tidsperiod. Nattfjärilsinventeringen skedde vid Träsket. 

Platsen valdes på grund av den ligger centralt i området och för att naturen är varierad och 

bland annat innehåller en fuktäng (Sjöstedt 2019). 

Fågelinventeringen utfördes i fyra skogsområden, vilka täcker större delen av 

Danviksområdets areal. För varje skogsområde upprättades en artlista med särskild notering 

av intressanta arter samt en bedömning av varje skogsområdes värde för fågellivet. 

Inventeringen skedde under våren 2019, främst genom direkta observationer och avlyssning 

(Gustafsson 2019). 

Inom inventeringsområdet har naturvårdsintressanta lavar eftersökts med den metod som 

brukar kallas fritt eftersök. Den innebär att inventerare lägger mest kraft på att söka dessa 

arter på de substrat där sannolikheten att hitta naturvårdsarter är som störst. I skogsmark 

innebär det ett riktat sök på trädstammar på riktigt gamla träd, döda träd (ved) och lodytor i 

bergbranter.  När naturvårdsarter ur andra grupper påträffades noterades även de, men 

riktat eftersök har bara gjorts efter lavar. Området fältbesöktes 23:e och 26:e april samt 7:e 

maj 2019 (Hagström 2019). 

För inventering av friluftsliv har olika kartunderlag granskats just för att se stigars sträckning 

och frekvens. I fält har sedan gjorts bedömning av besökstäthet, spår av aktiviteter och 

områdenas attraktionsvärden som tillgänglighet, framkomlighet, tillgång på bär och svamp 

samt naturskönhet. Vidare noterades störningar, som buller från biltrafik. I några fall har 

viktiga kompletteringar gjorts efter samtal med personer som dykt upp under 

inventeringsarbetet. För att få ytterligare kunskap om områdets värde för friluftslivet idag, 

utformades en enkät som skulle ge svar på frågor om hur och i vilken omfattning de olika 

skogsområdena utnyttjades (se kapitlet om friluftsliv nedan). 

När alla data kring naturvärden och friluftsliv samlats in har områden beskrivits, avgränsats 

och bedömts utifrån inventeringsresultatet.  

Naturförhållanden 

Danviksområdet utgörs av ett kustnära landskap där skogspartierna är delar av en gammal 

innerskärgård och lermarkerna omkring gamla havsbottnar som genom landhöjningen blivit 

fastmark. Skogsmarkerna är svagt till måttligt kuperade och det finns inga dramatiska 

branter eller andra höjdskillnader. Berg går i dagen på många håll och ned mot lerslätterna 

uppträder morän av varierande djup och omfattning. Då berggrunden ofta är ojämn och 

orienterad i parallella stråk uppträder allmänt torvfyllda sänkor med svag avrinning. Genom 
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berggrundens och moränens kalkfattiga mineral dominerar växter som tål näringsfattiga, 

urlakade jordmåner. Det undersökta området är ett gammalt kulturlandskap där jordbruk 

och betesdrift format vegetationen, men under den senaste 50-årsperioden har skogsbruk i 

allt högre omfattning omvandlat skogarna som nu till stor del är planteringar eller självsådda 

bestånd efter avverkning. Vissa av de här bestånden bär idag uppvuxen skog och är trevliga 

strövmarker med god tillgång på bär och svamp. På några håll finns rester av äldre 

skogstyper med en speciell, ofta sällsynt fauna och flora. 

Geologi och klimat 

Området är mycket låglänt. Åkermarkerna ligger blott 0 - 5 meter över havsytans nivå och ingen 

punkt i skogsområdena ligger högre än 15 meter över havet. Under tidig bronsålder hade de 

områden som idag utgör den högt belägna hällmarkstallskogen, nätt och jämnt börjat titta upp 

över havsytan och så sent som vid tiden för Kristi födelse var skogsområdena ännu en del av 

Oxelösunds innerskärgård och åkermarkerna var havsbottnar. Terrängen är inte heller särskilt 

dramatisk. Den är mjukt böljande utan tvära kast och över tid påtagligt formade av havsvågors 

inverkan. 

Berggrunden i området, liksom resten av Oxelösund, ingår i den svekokarelska 

bergskedjebildningen. Området har blivit utsatt för kraftig påverkan och bergarterna har 

omvandlats under högt tryck och hög temperatur. Berggrunden i Danviksområdet består till 

100% av ytbergartsgnejser av vulkaniskt ursprung, vilka är kalkfattiga och mycket svårvittrade.  

Moränmarker uppträder i hela området, i regel utgörs de av en sandig morän, där den 

dominerande partikelstorleken utgörs av sand. Morän fyller svackor mellan bergshöjder och i 

sluttningar mot lermarker. Moränen är till stor del svallad med ytliga, låga block vilka ger marken 

en kullig struktur.  

 
Fig. 3. Typiskt för området är den småblockiga, svallade ytmoränen. 

 

Blocken är i regel överväxta med mossor (fig.3). Större moränblock är ovanliga men uppträder 

ibland på hällmarkerna. Sekundär torvbildning, som bildats genom försumpning i skogsmark, är 
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vanlig på många håll där grundvatten ligger kvar under längre tid och där marken så småningom 

blir syrefattig. Sådana miniatyrmossar, eller kärrmarker, där markinflödet är stort, uppträder här 

och var till exempel väster om villabebyggelsen i Inskogen, norra delen av Danviksskogen, 

stråkvis i Basttorpsskogen och på några håll norr om Gabrielstorp. Genom tidigare dikningar har 

en stor del av yttorven förmultnat, men äldre torv kan ännu ligga kvar i botten.  

Jordmånstypen är en näringsfattig råhumus, som genom urlakning blivit skiktad. Övergång till 

mulljordar förekommer i fuktiga partier med lövskog, främst al och björk, och i bryn med mycket 

asp och ek, men mullhalten är ändå låg, vilket ses på de örtfattiga vegetationstyperna.  

De hydrologiska förhållandena i Danviksområdet är normala för en lätt kuperad skogsmark 

med flöden som följer berggrundens former ned mot lägre nivåer. Antingen uppträder lokala 

flöden som samlas i terrängens svackor och magasineras där eller transporteras grundvatten 

via berget ned under moränlagren och bryter fram i gränsen mot omgivande lermarker, där 

det samlas upp i åkerdiken och leds bort. Eftersom lågmarkerna är förhållandevis plana är 

avrinningen från dikena emellertid mycket svag. Inga vattendrag eller källor uppträder i 

området, öppet vatten enbart i kärrhålor eller diken efter regnperioder eller snösmältning.  

Danviksområdet befinner sig nära Östersjön och är påverkat av havsvattnets temperaturer, 

särskilt under vår och höst. Hösten varar något längre, de tidiga frostnätterna uteblir ofta 

och under våren utvecklas vegetationen någon vecka senare på grund av att havsvattnet 

värms upp långsammare än fastlandet. Oxelösund ligger också i ett stråk med hög 

sommarnederbörd beroende på att havsbrisen tar med sig fuktig luft som sedan stiger över 

inlandet och bildar regnmoln. Lokalklimatet är präglat av exponering och skogarnas karaktär. 

De glesa skogarna, brynen och hyggena är generellt varmare än de skogsklädda inre delarna. 

Lokalklimatet, dvs det som påverkar växt- och djurlivet lokalt, t.ex. inne i en skog, uppvisar 

dock inte några avvikande drag utan äger en för trakten normal variation. 

Vegetationstyper 

Danviksområdet är fattigt på variation och skogarna är tämligen ensartade med ett mycket 

ringa lövinslag. Åldersvariationen är dock hög och det finns allt från unga trädplanteringar till 

mer ursprungliga tallskogar på hällmark med upp till 200 år gamla träd. Tallen dominerar på 

de flesta marker medan granen blir vanligare på större morändjup med mindre torra 

markförhållanden. Lövträd uppträder främst i sumpskogar, kärrkanter, i skogsbryn och som 

rester från tidigare hyggen, där de ofta fått stå kvar efter utförd gallring. Unga småplantor av 

ek, rönn, asp och björk är vanliga nästan överallt, men de når sällan någon större höjd och 

torkar ofta bort under perioder med långvarig sommartorka. 

Hällmarkstallskog är en av området vanligaste vegetationstyper och finns i stor omfattning i 

cirka 1/3 av områdena och beräknas uppta ungefär 50 hektar, vilket innebär knappt 25% av 

områdets vegetation. Naturtypen har uppstått i i utsatta lägen där havet vid landhöjningen 

sköljt bort lösa avlagringar och lämnat stora bergytor kala. Jordmån har sedan bildats, men 

bara i berggrundens sänkor och sprickor. Den består av vinddriven humus och förna, bildad 

av vegetationen på platsen. Hällmarkstallskogen är mycket mager och lågproduktiv. Tallen är 

vanligaste trädslaget och kan bli mycket gammal, i området är tallar över hundra år mycket 
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vanliga och kan bli uppemot 150 – 200 år. Markvegetationen domineras av renlavar och 

blåmossa, i sänkor uppträder ljung, lingon- och blåbärsris samt kruståtel. Fina 

hällmarkstallskogar med mycket gammal skog finns vid Gabrielstorp och i nordvästra delen 

av Danviksskogen, den senare avsatt som nyckelbiotop. 

 
Fig. 4. Hällmarkstallskogen är områdets mest värdefulla naturtyp, då den i regel är orörd av skogsbruk. 

 

Blåbärstallskog uppträder på moränmarker, såväl på höjdplatåerna som i sluttningar med 

djupare moräntäcke. I högre delar växer också en del lingonris. Ett mycket fint exempel på 

blåbärstallskog finns centralt i Basttorpsskogen, område 12, men naturtypen uppträder 

också norr om Basttorpsvägen, område 16 och i västra delen av Danviksskogen, område 51. 

Barrblandskog uppträder där morändjupet är större. Här växer tall och gran blandat. I regel 

är dessa skogar olikåldriga och ett resultat av kontinuerlig gallring. De kan vara rika på blåbär 

eller i skuggiga partier mer mossrika och då litet trolska till sin karaktär. Skogstypen 

uppträder ofta i gränslandet mellan hällmarkstallskogen och fuktigare skogstyper som 

sumpskogar och skogskärr. Fina exempel finns på södra sidan av Träskbacken, område 54, 

väster om Inskogens villaområde, område 33 och i slänten ovanför Gabrielstorp, område 4. 

Barrskogar av denna typ är ofta rika på svamp och strövvänliga. 

Sumpskog upptar en mindre del av områdets vegetation och återfinns vanligtvis i terrängens 

sänkor. Sumpskogarna är ofta rika på ormbunkar och örter, ibland av starr. Mossor och 

svampar är vanliga på vedsubstrat då områdena i regel har en hög mark- och luftfuktighet. 

Intressanta gransumpskogar finns i området väster om Inskogen, söder om cykelbanan, 

område 33, där också skogen har en relativt hög ålder. En intressant gransumpskog finns 

också i västra delen av Basttorpsskogen, område 11, med vit- och björnmossor i 

bottenskiktet samt nordväst om Ängtorp, område 27, där det också finns rikligt med död, 

grov ved. Tyvärr har flertalet sumpskogar i Danviksområde utsatts för dikningar, men då 
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dikena är grunda och avrinningen svag har dikena ofta vuxit igen och förlorat mycket av sin 

dränerande förmåga. 

 
Fig. 5. Blandsumpskog i kanten av område 22 

 

Lövsumpskog med ört-gräsvegetation, där gräset grenrör kan dominera över stora ytor, har 

vi längs cykelleden söder om Mygghem, område 21, i västra delen av Danviksskogen, område 

46, där det växer mycket björk och gran samt cirka hundra meter åt sydost, område 48, som 

består av en dikad lövsumpskog. Ett tidigare slåtterkärr, Utterkärret, gränsar till område 55. 

Det består idag av en gles lövskog med gräsrikt fältskikt.  

Lövblandskog uppträder i Danviksområdet mest i bryn mot åkrarna, där det ofta växer 

medelålders ek, asp, björk och sälg. Exempel på sådana lövrika brynbestånd finns kring 

Gabrielstorp och Träsket samt nedanför berget söder om Basttorpsvägen, område 38. En 

gräs-ormbunksrik typ påträffades i område 7, nordöst om Gabrielstorp, där det också finns 

inblandning av ädla lövträd. Örtfloran visar på tidigare slåtter med bland annat ängsskära 

och svinrot. Strax öster om Benestugan finns en ekbacke med stora tallar som är röjd under 

senare år. En värdefull lövblandskog, som också bildats efter en gallringsinsats, är en skog 

öster om Basttorp, vid torpet Gröndal, där det finns ett par mycket grova ekar. Hundraåriga 

ekar bildar en ensidig allé invid vägen. Av stort värde är också lövblandskogen kring 

Utterkärret, område 55, där också stora barrträd ingår i vegetationen. 

Ädellövskog är en skog bildad av värmekrävande stora lövträd som ek, alm, ask, lönn, lind, 

bok, sötkörsbär och avenbok. Den finns inte som renodlad vegetationstyp inom 

Danviksområdet. Ett ekbestånd finns mellan Basttorpsvägen och åkern i söder och vid 
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Benestugan finns ett ädellövbestånd med ask, alm och sötkörsbär. Här finns också en del 

död grov ved av ädellövträd. 

Öppna kärr, med endast sparsamt trädskikt, och med en örtflora av gräs, starr och andra 

våtmarksväxter uppträder i område 24, där det också finns ovanliga svampar i vitmossa samt 

rikligt med tuvor av björnmossa. Stråk av vitmossrika kärr finns också norr om Gabrielstorp, i 

område 3. 

Miniatyrmossar. Uppe på hällmarkerna uppträder allmänt sänkor med ren mossevegetation 

där det förutom blåbär och vitmossor även finns skvattram, odon och tuvull.  

Brynmiljöer med ört-gräsvegetation är de sista resterna med ängsflora som finns i området. 

Flera av de här ängsväxterna är sällsynta i västra Oxelösund, där det inte funnits hävd under 

lång tid, varför flertalet sådana refugiemarker vuxit igen. Vid f.d. Ängtorp finns rester av en 

tallhage med sydvända, örtrika bryn där det bland annat växer småfingerört och 

knölsmörblomma. Andra brynmiljöer finns vid Gabrielstorp med gullviva, backlök, vårstarr 

och backglim. 

Gräsmark med ört-gräsvegetation är en vegetationstyp på försvinnande, då samtliga sådana 

marker vuxit igen. Allt som oftast saknar de kontinuitet och har sekundärt uppstått på en 

tidigare åkermark. Endast vid Tegeltorp, Benestugan och Träsket finns rester av sådana 

gräsmarker, men vegetationen är starkt förändrad genom igenväxning och består främst av 

högörter, högväxta gräs och lövsly. Endast vid Ängtorp finns en mindre gräsmark med rester 

av en torrängsvegetation. 

Hygge är egentligen ingen vegetationstyp – det är ett tillstånd som uppstår efter en 

slutavverkning och som gynnar en del arter knutna till solexponerad mark, kväverik jord och 

död solexponerad ved i form av stubbar. Hygget kan vara tämligen artrikt, särskilt om 

markägaren lämnat naturvårdshänsyn, men är en kortvarig företeelse där i princip alla arter 

försvinner när skogsplanteringarna växer upp och skuggar marken. I området finns sex 

mindre hyggen om totalt 10 hektar, vilket motsvarar mindre än 5% av områdets totala areal. 

Granplantering är en odling av gran, en monokultur som oftast är tät och i avsaknad av 

fältskikt. Sju områden är helt eller delvis granplanterade och ungefär 18 hektar av 

skogsmarken befinner sig i detta tillstånd, vilket motsvarar ungefär 8,8% av totala 

skogsarealen. Tillsammans med hyggena upptar de idag knappt 14% av skogsmarken i 

undersökningsområdet. 

Berg och branter. Klipphällar med torrängsvegetation och en rik flora av blad- och skorplavar 

finns på några håll vid de tidigare torpen, till exempel Ängtorp, Benestugan och Träsket. 

Typiska kryptogamer är tuschlav, bergraggmossa, kakmossa, kaklav och färglav. Bergbranter 

är ovanliga i området. De är intressanta för sin lav- och mossflora. Det finns i gränsområdet 

mellan områdena 31 och 34 en beskuggad hällbrant med mussvansmossa, opalmossa och 

äppelmossa. En annan brant finns i Danviksskogen söder om Basttorpsvägen, område 38, där 

det på nordvända lodytorna växer flera sällsynta lavar som blodplättlav, korallav och 

skuggblåslav. 
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Markanvändning 

Det finns mycket få data kring den tidigare markanvändningen. Vi vet att det finns ett antal 

torp i området, varav de flesta idag är försvunna. Det förefaller dock troligt att markerna 

under 1700- och 1800-talen utnyttjades för slåtter. Det gäller då framför allt de låglänta 

lermarkerna som skjuter in som kilar mellan skogsholmarna. Slåtterängarna som var av 

typen sidvallsängar, kom senare att odlas upp till åker och de brukas än idag på detta sätt. 

Markerna kring Träsket var tidigare brukade. Sven Lind, son vid Träsket, har berättat att de 

hade 3 - 4 kor och att fyra tunnland åker ingick i arrendet. För att få ihop hö till djuren fick de 

lov att slå vägdiken och skogsängar. Tidigare slogs våtängen Utterkärret för att få vinterfoder 

till de kor som hölls av torparen på Träsket. 

Gräsmarkerna kring torpen har till stor del vuxit igen. På den ekonomiska kartan 

”Stjärnholm” (Lantmäteriet 1958) framgår att gräsmarkerna vid Träsket och vid Tegeltorp 

och Benestugan ännu brukades som åker. Det finns anledning att tro att många av de våta 

skogsmarker som idag är igenväxande kärr eller sumpskogar i ett tidigare skede, troligtvis så 

sent som in på 1900-talet, brukades som slåttermarker för att få vinterfoder till betesdjuren. 

De sura, lågproduktiva skogsmarkerna gav ett dåligt sommarbete, varför efterbetet på 

slåttermarkerna säkert blev ett viktigt tillskott för djuren inför vintern. 

På den Häradsekonomiska kartan Stjärnholm (Lantmäteriet 1898 - 1901) framgår att så gott 

som all skogsmark betecknats som barrskog. Tidigare gick sannolikt betesdjur fritt över stora 

arealer och betade där det fanns gott gräs, medan improduktiva häll- och rismarker mest 

påverkades av tramp och inte tjänade så mycket till bete. Trampet höll sannolikt tillbaka 

markvegetationen och i stormluckor kunde säkert tillfälligtvis grönt gräs skjuta upp och bidra 

till kosten. Idag finns inga tydliga spår av tidigare skogsbetesdrift i form av gamla stängsel 

eller hävdgynnade indikatorarter i skog. Markerna har växt igen med blåbärsris och tjocka 

mosstäcken väller över marker som tidigare var mer påverkade av trampslitage och troligtvis 

mer örtrika. Man kan i skogsbryn och intill de gamla torpen fortfarande hitta rester av 

ängsvegetation som tyder på tidigare hävd, men i skogarna verkar sådana marker vara borta 

sedan lång tid tillbaka. 

Under hela 1900-talet och troligen tidigare än så, har den dominerande markanvändnings-

formen i området varit skogsbruk. Spår av gallring finns i de flesta skogar och det är bara 

vissa hällmarker med gamla tallar där skogen är mer orörd. Fynd av brandgynnade arter på 

död tallved signalerar att det förekommit lokala bränder uppe på dessa hällmarker, vilket 

förklarar att det i dessa miljöer även finns uppslag av yngre, självsådd tallskog. 

Området har varit kraftigt utsatt för dikningar och i stora delar också ett aktivt skogsbruk. 

Många idag medelålders skogsbestånd tycks likåldriga och har planterats eller uppstått 

genom självsådd på tidigare hyggesmark. Idag finns kalhyggen på cirka 10 hektar och 

granplanteringar på ytterligare 18 hektar, vilket tillsammans motsvarar ungefär 14 procent 

av skogsarealen. Resterande 86 procent är skogar i olika faser från gallrad tallungskog till 

gammal hällmarkstallskog. En ringa del av arealen är kraftledningsgator. 
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Analys från ett naturvårdsperspektiv 

Sverige har genom Konventionen om biologisk mångfald förbundit sig att bevara sin 

biologiska mångfald på ekosystem-, art- och genetisk nivå. Skydd och bevarande preciseras 

närmare i artikel 8 där det anges att varje part i konventionen skall så långt möjligt och 

lämpligt främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga 

populationer av arter i sina naturliga miljöer. EU arbetar aktivt för att bidra till att uppfylla de 

globala åtaganden om biologisk mångfald som gjordes i Nagoya 2010. I maj 2011 antog 

Europeiska kommissionen en ny strategi med en ram för EU:s åtgärder under de kommande 

tio åren för att uppfylla EU:s överordnade mål om biologisk mångfald (Europeiska 

Kommissionen 2011). 

Behovet av att skydda eller på annat sätt bevara natur mer långsiktigt är således mycket 

stort såväl från ett globalt, nationellt som ett lokalt perspektiv. I det lokala sammanhanget 

framstår kommunens roll som mycket viktig, särskilt där kommunen själv är markägare och 

som dessutom har som uppgift att garantera marker för allmänhetens friluftsliv. 

Danviksområdet är i princip obebyggt och mycket litet påverkat av annat än det pågående 

skogsbruket. Markerna är ur naturvårdssynpunkt tämligen ordinära men samtidigt mycket 

representativa för det sörmländska kustområdet. Mosaiken av gammal tallskog på hällmark, 

mellanliggande moränmarker med barr- eller blandskog samt sänkor med sumpskog och 

kärrvegetation är intressant ur ett ekologiskt perspektiv. Många arter och ekologiska 

strukturer har en hög representativitet och i det till synes ensartade landskapet gömmer sig 

höga naturvärden knutna till död ved, uråldriga träd och gamla kulturmarksrester. 

Flera områden har idag kvalitéer av nyckelbiotopsklass (NVI-klass 1), ytterligare områden är 

att jämföra med naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (NVI-klass 2). 

Andra områden har stort värde för det rörliga friluftslivet. 

I redovisningen nedan görs en bedömning av område för område. På kartan över områden 

kan man också se hur de värdefullaste är fördelade.  För varje område redovisas också ett 

antal arter som på något sätt är intressanta från ett naturvårdsperspektiv. En del av dessa är 

naturvårdsarter, det vill säga rödlistade arter, signalarter, fridlysta arter eller arter 

förtecknade i habitatdirektivets eller fågeldirektivets listor över arter vi i olika sammanhang 

åtar oss som medlemsland att skydda. 

Det finns också en avdelning för övriga intressanta arter. Här finns ofta växter, djur, lavar och 

svampar som vid kontroll över rapporter i Artportalen visat sig vara sällsynta eller till och 

med mycket sällsynta i Sörmland eller längs Sörmlandskusten. Många av dem är också nya 

för Oxelösunds kommun. Förteckningen av olika intressanta arter är en del av områdenas 

dokumentation. Vid fortsatta inventeringar kan det visa sig att flera av de här arterna är 

vanligare än vad antalet rapporter ger uttryck för. Det kan bero på att de inte 

uppmärksammats vid inventeringar, är svårbestämda, svåra att upptäcka och lätta att gå 

förbi, har en väldigt kort säsong och därför sällan rapporterade. Man kan dock med fog påstå 

att om ett område innehåller många arter som hamnar i gruppen ”Övriga intressanta arter”, 
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så är det säkert intressantare än ett område som har få sådana. Det visar sig också att 

områden med många naturvårdsarter också har många andra arter som är intressanta 

genom att de är sällsynta från ett sörmländskt perspektiv (fig. 6).  

 
Fig. 6. Graf som visar sambandet mellan naturvårdsarter och andra sällsynta eller i  

övrigt intressanta arter. Blå linje anger antal naturvårdsarter i ett område,  

den röda linjen det genomsnittliga antalet ”övriga intressanta arter”. Grafen 

 visar att ett område med många naturvårdsarter också har ett stort antal  

arter som är intressanta ur ett annat perspektiv, t.ex. att de är ovanliga. 

 

Ett undantag kan vara varma skogsbryn eller ängsrester där insekter samlats in och som visat 

sig vara nya för Sörmland eller mycket sällsynta i landskapet. Det är knappast troligt att de 

bara skulle finnas i just de här utpekade områdena. Troligen finns de i likartade miljöer på 

andra håll utmed Sörmlandskusten, men den låga rapporteringen antyder nog ändå att det 

rör sig om mindre vanliga arter som är värda att framhålla. 

 

Karta över fynd av rödlistade arter (gula ringar) 

 
Fig.7. Fynd av rödlistade arter under perioden 2005 – 2019 (nästan alla fynd från 

                                      2019). Varje fynd är markerat med en gul ring. 
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Rödlistade arter 

Sammanlagt gjordes 175 fynd av totalt 45 rödlistade arter. De rödlistade arterna återfanns i 

grupperna svampar 16 st., fåglar 9 st., lavar 8 st., kärlväxter 4 st., och evertebrater 8 st. I 

Artportalen finns också ett fynd av rännformig brosklav – en uppgift som inte gått att 

verifiera. 

Skogsalm och ask befinner sig i de högsta hotklasserna, men är i Sörmland triviala arter, vilka 

båda förekommer i vilda populationer och i bestånd som uppstått genom förvildade plantor 

uppkomna från frön spridda från parker och trädgårdar. 

Båda arterna har i Sverige en kraftigt negativ populationstrend, för almens del beroende på 

stora utbrott av den holländska almsjukan, orsakad av en blånadssvamp, Ophiostoma ulmi, 

som även i Sörmland ödelagt stora almbestånd, och för asken av askskottssjukan, som 

alstras av en sporsäckssvamp, Hymenoscyphus fraxineus. Asken har klarat sig bra i Sörmland. 

Rödlistan utgår från IUCN:s kriterier som mäter nationella trender, vilket innebär att även 

idag vanliga arter kan hamna i en hög hotklass. Ur naturvårdssynpunkt kan förekomsten av 

alm och ask i områden inte värderas utifrån deras position på rödlistan. 

Följande rödlistade arter är påträffade i området 

Skogsalm  CR* (se ovan) 

Ask  EN* (se ovan) 

Gammelekslav  VU 

Liten blekspik  VU 

Guldtrattskivling VU 

Almrostöra  VU 

Rynkskinn  VU 

Kungsfågel  VU 

Brandkronad kungsfågel VU 

Stare  VU 

Gulsparv  VU 

Knärot  NT 

Ängsskära  NT 

Orangepudrad klotterlav NT 

Rödbrun blekspik NT 

Kolflarnlav  NT 

Dvärgbägarlav  NT 

Hjälmbrosklav  NT 

Vedskivlav  NT 

Barrviolspindling NT 

Kungsspindling  NT 

Barrmusseron  NT 

Vintertagging  NT 

Gultoppig fingersvamp NT 

Ullticka  NT 

Tallticka  NT 

Brandticka  NT 

Koralltaggsvamp NT 

Tallriska  NT 

Grantaggsvamp NT 

Orange taggsvamp NT 

Motaggsvamp  NT 

Triplax rufipes  NT 

Humlerotfjäril  NT 

Siversmygare  NT 

Violettkantad guldvinge NT 

Jättesvampmal  NT 

Sexfläckad bastardsvärmare  NT 

Bredbrämad bastardsvärmare   NT 

Mindre bastardsvärmare NT 

Duvhök  NT 

Spillkråka  NT 

Gröngöling  NT 

Sånglärka  NT 

Ängspiplärka  NT
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Artstatistik 

I Danviksområdet rapporterades under 2018 – 2019 inte mindre än 22 620 fynd i 

Artportalen. Totalt sett påträffades 1 859 arter. Bara en liten del rör inventeringar för 2018. 

Antalet rapporter fördelar sig på följande sätt: 

Grupp Antal obs Antal arter  

 

Kärlväxter    8 210     426 

Mossor    3 142     100 

Lavar    3 850     168 

Svampar    5 895     600 

Alger           8         2 

Evertebrater    1 254     488 

Fåglar       447       69 

Grod- o kräldjur      3         3 

Däggdjur          11         3 

 

TOTALT:  22 620 1 859  

Följande arter är i området rapporterade minst 100 gånger och kan säga utgöra områdets 

karaktärsarter. 

Blåbär 412 

Väggmossa 396 

Kvastmossa 395 

Lingon 379 

Gran 376 

Tall 369 

Husmossa 350 

Blåslav 343 

Kruståtel 338 

Ek 307 

Barrsprickling 302 

Vårtbjörk 281 

Cypressfläta 277 

Blågrå mjöllav 265 

Rönn 259 

Asp 251 

Granskytte 248 

Mjölig trattlav 221 

Glasbjörk 218 

Gällav 206 

Vårfryle 200 

Örnbräken 187 

Grå renlav 169 

Gulvit renlav 160 

Ljung 154 

Enbjörnmossa 150 

Flarnlav 136 

Sälg 131 

Tuvtåtel 130 

Stensöta 126 

Vågig kvastmossa 122 

Pluggskivling 120 

Pukstocklav 116 

Blåmossa 109 

Hallon 109 

Harsyra 106 

Fårsvingel 104 

Luddig skägglav 103 

Skogsbräken 103 

Rödven 102

   

Dokumentationen inriktar sig på alla arter, både vanliga och sällsynta, i alla 

organismgrupper, detta för att få en detaljerad bild av området genetiska och biologiska 

mångfald. Många arter saknas, särskilt bland evertebraterna (insekter, spindeldjur mm), 

vilket beror på att dessa djur insamlats stickprovsvis med få metoder och att många arter i 

brist på resurser för bestämningshjälp fått släppas. När det gäller svampar är det många 

arter som på grund av sitt oregelbundna uppträdande inte bildat fruktkroppar under 

inventeringen. Exempelvis är det många arter knutna till barrskogar med lång kontinuitet 
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som inte visade sig under 2018 och 2019, trots att miljön för dem på många håll är lämplig. 

Se vidare under kapitlet Bristanalys. 

Bristanalys 

Bedömning av områdets naturvärden har gjorts utifrån företagets kompetens och tidsram 

för inventering och utifrån de förhållanden som rått på platsen vid tidpunkterna för 

undersökningen. Det bör tilläggas att svamptillgången i Oxelösunds-trakten var dålig 2018, 

relativt normal under 2019 men med mycket få indikatorsvampar för gammal 

kontinuitetsbarrskog. I välkända, tidigare undersökta områden i angränsande kommuner, 

där sådana viktiga indikatorsvampar normalt brukar finnas, gjordes stickprov 2019, men 

även där saknades dessa svampar till mycket stor del. Detta kan visa på att flera områden i 

Danviksskogen underskattats från mykologisk synpunkt och att relevant kunskap bara kan 

nås genom kompletterande inventeringar under svamprika år då sådana svampar brukar visa 

sig. Det finns också en normal variation mellan tider på året och mellan åren, som gör att vi 

inte heller kan få en fullständig bild av ett områdes mykologiska värden förrän efter flera 

undersökningstillfällen, något som belysts av Rydberg (2018).  
 

Friluftsliv 

I preciseringen till miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” framhålls skogars betydelse för 

friluftslivet och vikten av att tätortsnära natur finns tillgänglig för människan. Utöver 

miljökvalitetsmålen är därför även friluftsmålen viktiga för strategin för formellt skydd. 

Friluftspolitikens övergripande mål är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 

och utöva friluftsliv. Den tätortsnära naturen är av största vikt för vardagsfriluftslivet och 

sådana områden bör skyddas och förvaltas med stor hänsyn till friluftslivet (Regeringen 

2009). I en nationell strategi för formellt skydd av skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 

2017) framhålls att kommunalt bildade naturreservat är ett viktigt verktyg för att skydda 

naturområden med betydelse för människors rekreation, hälsa och utbildning. 

Spaltkilometer har skrivits om skogens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. 

Detta inrymmer inte minst barnen, vilka behöver utrymme och få plats. För att pröva sina 

kroppar, sitt mod och sociala förmågor, söker de sig till utemiljöer som erbjuder fysiska 

utmaningar och som väcker nyfikenhet och engagemang. När städerna växer och förtätas 

minskas utrymmet för barn och unga. Det påverkar deras möjligheter att röra på sig i sin 

dagliga närmiljö, vilket i sin tur påverkar deras välbefinnande negativt med risk för 

försämrad hälsa. För att säkra bra förutsättningar för barn och unga att leva och utvecklas i 

städer behöver vi ta tillvara och utveckla utemiljöerna. Studier har visat att barn som inte får 

möjlighet att regelbundet vistas i naturen drabbas av en förhöjd risk för ohälsa. De 

vanligaste hälsoproblemen relateras med bland annat fetma, depression och 

koncentrationssvårigheter (Ekologigruppen 2016).  
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Fig. 8. Barn behöver naturen för att träna sin motorik och för att röra på sig,  

till exempel att klättra i träd eller berg. 

 

För vuxna personer, inte minst i åldrar mellan 30 – 65 år och som omfattas av ett aktivt 

yrkesliv, är vistelser i skog och mark av avgörande betydelse för att kunna hantera den stress 

som det dagliga arbetet ofta för med sig. Man har funnit att antalet tillfällen man lider av 

stress avtar med minskat avstånd till tillgängligt grönområde. Förmågan att koncentrera sig 

förbättras vid naturupplevelser som skogspromenader, bär- och svampplockning och man 

kan även registrera positiva förändringar av blodtryck och puls (Rydberg & Aronsson 2004). 

Man vet även att träd och grönska har gynnsamma effekter på människors rehabilitering 

efter sjukdomar och svåra skador. Kontakt med naturen har också visat sig lindra eller helt 

eliminera ångest och andra psykiska tillstånd hos äldre personer. 

I undersökningar har det visat sig att tidsbrist varit en vanlig orsak till utebliven rekreation. 

Om man har natur nära där man bor, blir det av att ta en kortare tur i skogen, men om 

strövområdet (skogen) ligger längre bort tar det för lång tid att ta sig dit, varför besöket ofta 

helt uteblir. Den faktiska tiden för rekreation anses ha minskat för personer i arbetslivet 

medan den istället ökat för personer som gått i pension och där tidsfaktorn har fått mindre 

betydelse. 

Förutom skogens/närnaturens enorma betydelse för människors välbefinnande erbjuder den 

också populära aktiviteter som promenader, löpning, skidåkning, cykling, ridning, 

geocaching, orientering, jakt, promenader, bär- och svampplockning samt naturupplevelser 

av olika slag. 
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Promenader 

Det finns många stigar i Danviksområdet, betydligt fler och mer utnyttjade än vad som kan 

förklaras av antalet boende i skogarnas närhet, vilket betyder att området även attraherar 

besökare från andra delar av Oxelösund och Nyköping. Man använder för promenader i 

huvudsak de större stigarna samt cykelvägen förbi Träsket, men även vägarna mot Basttorp 

och Djursvik. De mindre stigarna i skogen är sannolikt mest använda under bär- och 

svampsäsong. Flest människor bor i Danvik och i Inskogens villaområde. Det finns flera stigar 

som utgår från dessa bostadsområden och som sannolikt främst utnyttjas för närrekreation 

som korta promenader, med eller utan hund. 

Löpning 

Löpning är en aktivitet som är populär inom området. Det verkar mest vara personer i 

närområdet som utnyttjar stigar, cykelvägar och vägar för löpning. Under inventeringen sågs 

dagligen personer som var ute och sprang, mest på större stigar, cykelvägar och vägar. Mest 

populär verkar vägarna Basttorpsvägen, Djursviksvägen och cykelvägen förbi Ängtorp vara. 

Området är väl lämpat för löpmotion och promenader på grund av att det är förhållandevis 

litet biltrafik. 

Skidåkning 

På grund av de senaste decenniernas allt mildare vintrar har längdskidåkning på dessa 

breddgrader blivit en alltmer sällsynt motionsform. Under 1960-talet hade 

Friluftsfrämjandet sin stuga och verksamhet vid Träsket, där man också ordnade ”Skidans 

dag”. Idag är torpet borta och inga skidaktiviteter finns längre kvar. Under perioder med snö 

utnyttjas idag bilfria större stigar och vägar extensivt för skidåkning. 

 
Fig. 9. Skidans dag i Träsket, fotograf okänd: Hembygdsföreningens arkiv.  

Bilden tagen 1966. 
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Cykling 
Genom den låga trafikintensiteten i denna del av Oxelösund lockar de befintliga vägarna för 

cykelturer. Vissa som bor i närområdet tar cykeln till Oxelösunds centrum och/eller till sitt 

arbete. En mycket populär cykelväg är den som går från Stjärnholm, under motorvägen, och 

vidare mot Inskogens villakvarter. På flera av stigarna i områdets skogar, bland annat på 

Sörmlandsleden, sågs spår av cykeldäck som visar att området även används för 

terrängcykling med mountainbikes.  

Ridning 

I området kommer ryttare på hästar då och då. Dels finns privata hästägare som vid Lilla 

Emtnäs dels finns vid Stjärnholms stiftsgård en ryttarförening som ofta är ute och rider i 

skogarna söder om motorvägen. Motorvägen passeras genom en gångtunnel strax söder om 

Stjärnholm. Ridning sker under alla årstider utom på vintern, i större delen av området, 

särskilt i området väster om Inskogen och i Basttorpsskogen.  

Geocaching 

Inga spår av geocaching eller tecken på att sådan verksamhet sker i Danviksskogarna har 

kunnat konstateras. 

Orientering 

Området används av OK Måsen för orienteringar, tävlingar och ungdomsverksamhet i form 

av träningar. Man kan på många håll stöta på plastcylindrar som hänger i buskarna och som 

är kontroller för nattorientering. De har reflexband och lyser upp i pannlampans sken. En 

viktig del av verksamheten är träning för barn och unga. Verksamheten kräver lättsprungna 

marker och gynnas av att det bara är ett fåtal hyggen och ungskogar i området. 

Jakt 

Jakt för enskilda äger inte rum i området, men jaktlag från kommunen och Stjärnholm 

kommer ibland och har en begränsad jakt på i huvudsak vildsvin och klövvilt. Jakten bedöms 

inte vara av den omfattningen att den kommer i konflikt med det rörliga friluftslivet. Enligt 

några närboende är det väl skyltat vid de tillfällen jakt äger rum. 

Bärplockning 

Markerna är mycket attraktiva för bärplockning. Blåbärsris växer allmänt, ibland mycket 

rikligt, över stora arealer och de flesta år är bärtillgången mycket god. Även lingon växer i 

mängd, dock på betydligt mindre ytor än blåbär. Andra bär som smultron och hallon har föga 

betydelse då det bara finns små mängder. Under bärsäsong vistas många människor ute i 

skogarna här för att plocka bär, ofta i kombination med svamp, och utgör en viktig attraktion 

för friluftslivet.  
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Svampplockning 

Ur svampsynpunkt kan skogarna här sägas vara ordinära. Det finns många arter, men sett till 

matsvamp normala mängder. Bäst svampmarker är de olikåldriga, uppvuxna barrskogarna, 

gärna med stort inslag av gran, där mycket mossa täcker marken och bestånd av asp och 

björk. Även yngre skogar kan ibland vara goda svampmarker för Karl Johan, blodriska och 

kantareller – under hösten trattkantareller. Det finns en del fuktmarker i området, där det 

även under torra år går att hitta svamp. Under inventeringen fanns en hel del svampplockare 

(med korgar) som skulle ”gå till sina ställen”. 

 
Fig. 10. Blåbär och svamp – får många att lockas ut i skogen.  

 

Lek 

Barn är ofta ute och leker i skogen, vilket kunde ses på flera håll där de byggt riskojor. Barn 

utnyttjar dock bara närområdet, d.v.s. inom hör- och synhåll från bebyggelsen. Sådana 

skogspartier har en mycket viktig funktion för barn på fritiden som motvikt mot ett alltmer 

stillasittande liv bakom skärmar av alla de slag. 

Övriga naturupplevelser 

Det finns också andra, mer passiva sätt att vistas i naturen, till exempel att gå ut och lyssna 

till fåglarna, njuta av skogens ro och närhet, titta på de första vårblommorna, fotografera, 

undersöka växter och djur eller helt enkelt bara vara i stunden som ren kontemplation. 

Sådana aktiviteter lämnar sällan spår, men förekommer i olika omfattning, och är mycket 

viktiga för de personer som utnyttjar dem. Personer som behöver naturen för rehabilitering 

återfinns till stor del i denna grupp eftersom vistelsen i skogen är relativt kravlös och själva 

naturupplevelsen viktigare än aktiviteterna i sig. 

Hälsa och välmående 

Intresset för att vara i skog och mark har ökat bland vissa grupper, varit konstant eller 

minskat för andra. Det finns idag en hälsotrend som har sin grund i ny eller snarare 

nyförmedlad forskning som visar på motionens grundläggande betydelse för vår hälsa. 

Lagom träning kan ge stora hälsofördelar, både fysiskt och mentalt. Regelbunden rörelse 
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stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också vår rörlighet och 

balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Man blir också piggare, fysiskt 

starkare och minnet förbättras avsevärt.  

Vårt välmående ökar genom att signalsubstanser som dopamin och serotonin frigörs i 

hjärnan vid motion, vilket ökar glädjen och livskvalitén i stort. Minnet och receptiviteten, det 

vill säga förmågan att lära sig nya saker, blir bättre, förmågan att koncentrera sig ökar 

avsevärt. Många upplever också att smärta i kroppen minskar eftersom smärtstillande 

proteiner bildas i kroppen och sprids med blodet.  

Slutligen, och inte minst viktigt, minskar risken för flertalet så kallade välfärdssjukdomar som 

högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, cancer och psykisk ohälsa. 

Detta sammantaget har inneburit att många människor idag rör på sig väsentligt mer. Även 

om många söker sig till gym och andra inomhusanläggningar eller motionerar inomhus 

hemma, är det stora flertalet utomhus, vilket är positivt då man dessutom ökar mängden D-

vitamin i kroppen. D-vitamin kan man få via maten, men den största mängden bildas i huden 

vid exponering av solljus, även under mulna dagar. D-vitamin är livsviktigt för kroppen för att 

kunna ta upp kalcium och fosfor från den mat vi äter. Brist på dessa ämnen ger benskörhet 

och ökad risk för höst- och vinterdepressioner. 

Av det sagda framgår att det viktigaste för oss alla och för att vi ska få ett hälsosamt liv, är 

att röra på oss utomhus. Och det är detta faktum, understödd av modern forskning, som gör 

det så viktigt att bevara skogar och andra områden i vår närhet för rörelse och rekreation. 

Att bygga bort områden lämpliga för friluftsliv är negativt för folkhälsan. Och ju fler vi blir, 

desto fler måste trängas på de återstående spillrorna av natur. För kommunbefolkningen är 

det således av yttersta vikt att stora sammanhängande områden för natur och friluftsliv 

bevaras för framtiden. Många barn och unga upplever idrott i form av lagidrotter som fotboll 

och bandy som roligare än att vistas i naturen. Därför är det också viktigt för kommunen att 

ha idrotts- eller träningsanläggningar av hög kvalitet. 

Enkät 

Under hösten 2019 genomfördes en mindre enkät riktat till skolor, förskolor, 

intresseorganisationer och privatpersoner i undersökningsområdet. Totalt gick den ut till 

drygt 30 adresser. Privatpersonerna, cirka 15 stycken, var slumpvis utvalda och de fick 

enkäten nedstoppad i sin postlåda. Svarsfrekvensen var cirka 50%, vilket var en relativt hög 

siffra. Enkäten var mycket enkel att besvara. Frågorna som ställdes var 

1. Använder du/ni området och i så fall vilka delar – ringa in på karta nedan. 

2. På vilket sätt använder du/ni området? 

3. Hur ofta och när på året? 

Betecknande var att ingen av de 8 skolor och förskolor som fick enkäten besvarade den, 

trots att naturen bevisligen är en mycket viktig del för barn och för utomhuspedagogiken. 

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att skolans personal idag är utsatt för en stark press 
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där förutom ordinarie verksamhet även en ökande mängd administrativt arbete ska rymmas 

inom arbetstiden. Det är då lätt att ”frivilliga enkäter” blir bortprioriterade. 

Svar från OK Måsen 

För orienteringsövningar använder vi hela området. Vi använder även områden som 

angränsar till kommunens mark (Basttorp och L.a Ämtnäs) 

Vi använder området för orienteringsträning för barn och ungdomar. I träningen ingår 

förutom att förstå kartan också kunskaper och regler om hur vi skall uppträda i naturen så vi 

kan fortsätta att vistas där år efter år. Många medlemmar som bor i närområdet (Sunda, 

Peterslund, Inskogen och Stjärnholm) använder området för egen träning (löpning, MTB 

mm) samt bär och svampplockning. Barnen brukar leka och bygga kojor på egen hand. 

Vi använder området mellan 10 och 20 gånger per år för organiserade aktiviteter. OK Måsen 

har också ungdomsträningar, oftast förlagda till tisdagskvällar, ibland även torsdagskvällar. 

Vi använder Danviksskogen frekvent för orienteringsträning, då skogen är relativt öppen 

med ett ganska tätt stignät, vilket passar bra för ungdomar. 

Svar från Friluftsfrämjandet, Oxelösund 

Vi använder framför allt området närmast kring Inskogen-Basttorp-Träsket- Danvik.  

Vid några tillfällen har vi varit i området med friluftsfrämjandets strövar- och 

frilufsargrupper. Då har vi bland annat plockat svamp, gått reflexbanor och provat snöskor. 

Vi använder stora delar av området för att springa, gå, plocka svamp, gå på utflykt, orientera, 

för längskidåkning och cykling, under barmarksäsong ca 3 - 4 gånger / vecka, under 

vintersäsong ca 1 - 2 gånger i månaden. 

Ännu ett svar från Friluftsfrämjandet, Oxelösund 

Friluftsfrämjandet använder området för sina träffar. Vi har cirka fem grupper barn som vi 

tar ut i naturen. Vi är mycket i det här området för att det är en så fin skog med mycket att 

upptäcka. Vi använder skogen också för att plocka svamp och bär och för vandring och 

orientering. Friluftsfrämjandets grupper, Strövarna, Frilufsarna och TVM:arna med cirka 10 - 

12 barn träffas året runt cirka en gång i månaden ungefär 3 – 4 timmar och cirka en gång per 

termin med övernattning i tält/vindskydd. Friluftsfrämjandets mulle-grupp, med de minsta 

barnen, träffas varje vecka, cirka 1,5 timmar vid 8 tillfällen per termin. 

Svar från Föreningen Sörmlandsleden 
 

Sörmlandsleden använder området då en del av Sörmlandsleden passerar skogen från 

Stjärnholm – Mygghem och söderut mot Danvikshagen. Leden utnyttjas hela året. Leden 

utnyttjas i huvudsak för vandring. 

Svar från Fågelföreningen Tärnan 

Området besöks sällan av fågelskådare, men inventerades med avseende på fågellivet 2019. 
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Svar från Oxelösunds Brukshundklubb 

Vårt träningsområde ligger utanför det markerade området (=Danviksområdet). Det händer 

dock att vi lägger spår i vissa skogspartier i det aktuella området, under ett fåtal tillfällen 

under vår och höst. 

Svar från PRO Oxelösund 

Föreningen använder inte området för friluftsliv. 

Svar från SPF Seniorerna Oxelösund 

Vi genomför vandringar varje torsdag mellan mitten på mars till slutet av oktober med 

uppehåll under halva juni till halva augusti. Varje vandring är mellan 5 och 7 km.  

Vi har genomfört vandringar i hela området, bland annat på en del av Sörmlandsledens 

etapp 44:1 som går genom området från tunneln under motorvägen vid Stjärnholm till 

Träsket och vidare på grusväg ut till Danviken för att fortsätta till Jogersö. 

Friluftsfrämjandet, som tidigare hade bostadshuset på Träsket, la ut skidspår 2,5, 5 och 10 

km-spår i området via Basttorp - gärderna vid Ämtnäs och ner till Inskogen. Man fortsatte 

med det tills Inskogen bebyggdes. Stigarna finns kvar än idag och nyttjas för skidåkning, 

promenader och annan rekreation. 

Området frekventeras hela året, framför allt en stig som går söder om Inskogens ekbackar 

utmed odlingsmarkerna mot Träsket för att sedan gå på grusvägar. Stigen är väl 

upptrampad. Delar av skogen är lite risig och framkomligheten är utanför stigarna inte alltid 

god. 

Svar från Stjärnholms Ryttarförening 

Området används för uteritter under vår, sommar och höst. 

Svar från Jarno Hassinen (privatperson) 

Vår familj med två vuxna och två barn använder området till att plocka bär och svamp och till 

motion. Motionen består främst av promenader och mountainbike, under bär- och 

svampsäsong 3 ggr/vecka, under vår och sommar för motion 3 ggr/vecka, under höst och 

vinter för motion 1 ggr/vecka. 

Svar från Christian Ölwing (privatperson) 

Vi använder hela området, året runt till rekreation, bär- och svampplockning. 

Svar från Chatarina Åberg (privatperson) 

Uppskattas att vi som använder området tillfrågas. 

Min familj och jag använder stora delar av det inringade området dagligdags för rekreation 

och friluftsliv. Mestadels använder vi det till långa promenader, joggning, cykelmotion men 

även skidor i den mån det finns spår. Bär- och svampplockning är också något vi sysslar med. 
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Svar från Lena Näslund, L. Emtnäs (privatperson) 

Hela området används för ridning. Den västra halvan, dvs skogen vid Gabrielstorp, skogen 

väster om Ängtorp och nordvästra delen av Danviksskogen, används för hundpromenader, 

svamp- och bärplockning m.m. samt till picknick med barnen. Ridning sker 4 - 5 ggr/vecka, 

promenader ca 2 ggr/vecka. 

Svar från Christer Moche (privatperson) 

Området vi använder är hela Danviksskogen bort mot Basttorp. Området används mycket av 

boende vid Djursvik som promenad- och strövområde. (Djursvik = ca 45 fastigheter, både 

permanent- och fritidsboende). Vi använder området ofta och året runt, vissa går varje dag. 

Finns idag mycket bra promenadstigar inom området. 

Svar från Lars Jonsson (privatperson) 

Området mellan Mygghem – Tegeltorp – Ängtorp och Träsket, dvs västra sidan av Inskogen 

utnyttjas ett tiotal gånger under sensommar - höst för svamp- och bärplockning. 

Svar från Clas Röyern (privatperson)  

Jag använder hela området under hela året för skidturer under vintern, bär och 

svampplockning under hösten, promenader/orientering/MTB cykling under 

sommarhalvåret. 

Erik och Margrita Sjöqvist (privatpersoner)  

Vi använder området mycket för återhämtning efter arbetsveckan. Vi vandrar, orienterar, 

plockar bär och svamp och njuter av denna fina skog. Vi anser att skogen är mycket fin och 

en riktig bra plats för återhämtning. Vi är 2 - 3 gånger i veckan i området året runt. 

Områdets förutsättningar för friluftsliv – idag och i framtiden 

Danviksområdet bedöms ha en hög potential för friluftsliv såväl idag som kanske än mer i 

framtiden. Detta beror i huvudsak på följande: 

1. Avsaknad av större hyggen och/eller täta ungskogar 

2. Ett etablerat stignät 

3. Opåverkat av bebyggelse, större vägar och industrier 

4. Marker rika på bär och svamp 

5. Pågående friluftsaktiviteter 

6. I stora delar opåverkat av buller från biltrafik 

7. Kommunen äger större delen av marken 

Avsaknad av större hyggen och/eller täta ungskogar 

Genom att svårframkomliga hyggen och ungskogar är relativt få till antalet, saknar området 

stora barriärer för friluftsliv. Det går lätt att med markerade stigar övertvära hyggen eller 

leda vandraren genom täta ungskogar utan några större skogliga ingrepp. Som i alla större 

skogsområden kan vissa delar vara svårframkomliga även där skogen är uppvuxen, vilket ofta 
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beror på terrängens beskaffenhet, till exempel att terrängen är starkt kuperad, bergig eller 

blockig. Det finns i området inte heller några vidsträckta kärrmarker som hindrar 

framkomligheten. De som finns är få och ofta smalt långsträckta då de fyller sänkor i en i 

övrigt bergig topografi. Små våtmarker går lätt att korsa om spänger byggs längs stigar. 

Ett etablerat stignät 

Det finns i området många stigar som delvis binds samman i nät. Ett sådant nät är tydligt i 

Danviksskogen där norrgående stigar från villaområdet vid Danvik leder upp till tvärgående 

strövstigar som leder till Träskbacken, cykelvägen mot Träsket och åt nordväst mot 

Djursviksvägen.  

Ett annat stignät finns väster om villaområdet vid Inskogen där Sörmlandsleden passerar i 

nord-sydlig riktning. Ett antal strövstigar korsar Sörmlandsleden och leder mot cykelvägen 

förbi Ängtorp och cykelleden mellan Stjärnholm och Inskogens villaområde. 

I Basttorpsskogen finns en större väl använd stig från avtaget till Djursviksvägen norrut mot 

Benestugan. Flera stigar utgår denna huvudstig och leder österut mot Basttorp.  

Skogen vid Gabrielstorp har inget större stignät, men ett antal mindre stigar går kors och 

tvärs i hela skogsområdet. 

Opåverkat av bebyggelse, större vägar och industrier 

Som framgår av kartan nedan (fig.11) har bebyggelsen i tätorten expanderat västerut till 

Inskogen och Danvik, medan de västra delarna av kommunen i princip är opåverkade av 

bebyggelse, industrier och större vägar. Motorvägen skär av området i norr, men en 

vägtunnel förbinder området vid Stjärnholm med skogarna i Danviksområdet. Andra 

områden opåverkade av bebyggelse är Brannäshalvön, vilken är ett tänkt expansionsområde 

för industri och i SSAB:s ägo samt Femöre, som till stor del avsatts som kommunalt 

naturreservat. Jogersö är förvisso ett viktigt område för friluftsliv, men till stor del 

exploaterat för bebyggelse. 

I kommunens översiktsplan anges området väster om Inskogens villaområde som 

utvecklingsområde för bebyggelse, vilket inte är förenligt med de höga värden för naturvård 

och friluftsliv som framkommit vid inventeringen 2019. 

 
Fig.11. Karta över bebyggelsen i Oxelösunds kommun 
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Marker rika på bär och svamp 

I mer än hälften av redovisade 55 områden anges blåbär som dominerande växt och det 

beräknas växa blåbärsris på minst 150 hektar, vilket innebär >50% av områdets areal. Lingon 

trivs i de torrare delarna av blåbärsmarkerna och ytterligare några hektar utgörs av 

lingonmarker. Dessa siffror pekar på att markerna är närmast optimala för bärplockning och 

under säsong vistas många människor i skogarna här för att plocka bär. Svampplockning sker 

också i stor skala, även om markerna är mer ordinära när det gäller matsvamp. Många 

kombinerar bär- och svampplockning när säsongerna sammanfaller.  

Pågående friluftsaktiviteter 

Området används främst för motion, i organiserad form för orientering och för 

Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet. Med tiden bedöms det organiserade 

friluftslivet kunna öka i omfattning, till exempel genom elljusspår och utegym. 

I stora delar opåverkat av buller från biltrafik 

Vissa områden i norr som norra delen av Inskogen, vid Benestugan och Gabrielstorp är 

påverkade av buller från motorvägen, men generellt sett är påverkan av buller ringa, särskilt 

i låglänta delar inne i skogsdjupet, där skogen fungerar som ett effektivt ljudfilter. 

Kommunen äger större delen av marken 

Det är av väsentlig betydelse att marken ägs av Oxelösunds kommun, som därigenom kan 

planera för att långsiktigt kunna bedriva en skogsskötsel och ett bevarandeperspektiv som 

idag och på längre sikt skapar goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv.  

 
Fig. 12. Orientering är en sport som kräver stora arealer friluftsskog.  

 

Områdets nyttjande för friluftsliv 

Följande karta (fig. 13) visar områdets nutida nyttjande (grön färg) för områden med 

värdepoäng 2 eller 3 nedan och framtida potential för friluftsliv (gul färg) såvida det nutida 

nyttjandet är lågt. Ytor utan intresse för friluftsliv är omarkerade = vita. Större stigar i 

området är streckade med svart, vägar och cykelvägar med heldragen röd linje. 
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Fig. 13. Karta över området med områden av betydelse för friluftsliv och rekreation. 

 

Följande områden har i inventeringen av friluftslivet fått högsta klass 

 
Fig. 14. Karta över områden med högsta klass för friluftslivet 

 

Områden med gul färg är de idag mest använda. Det betyder inte att ett gult område är 

utnyttjat överallt, men det kan gå stigar och vandringsleder som är mycket frekventerade 

och markerna kan vara lättframkomliga och ha mycket goda förutsättningar för friluftsliv, 

såväl idag som i framtiden. Genom område 36, 42 och 43 ovan går en väl utnyttjad strövstig 

som knyter samman det gula området vid Inskogen med det gulfärgade Danviksområdet.  
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Hur området kan utvecklas 

Idag finns inga egentliga anordningar för friluftsliv mer än den cykel- och promenadväg som 

går mellan Ängtorp och Danviksvägen. Föreningen Sörmlandsleden underhåller en sträcka 

som går från Stjärnholm i norr ned till Vallsund och vidare ut på Jogersö. Befintliga stigar har 

trampats upp av människor som regelbundet vistats i området. Även om området är lämpligt 

för spontana besök och närrekreation kan vissa områden utvecklas så att friluftslivet i 

framtiden kan utnyttja området på ett mer aktivt sätt. Detta är särskilt viktigt om kommunen 

expanderar västerut och vissa områden i Danviksskogen skulle bli föremål för exploatering. 

1. Anlägg en mindre parkeringsplats centralt i området för de besökare som behöver 

använda bilen för att ta sig hit. 

2. Anlägg en naturstig, där olika naturföreteelser förklaras på skyltar. 

3. Ordna årliga naturguidningar och/eller svamputflykter för allmänheten 

4. Anpassa skogsskötseln så att skogen blir mer varierad och lättgången 

5. Märk upp ett antal rundslingor och utnyttja befintligt stignät. 

6. Bygg en agilitybana för hundar med naturliga hinder kombinerat med rastgård där 

hundar kan få gå lösa. 

7. Anlägg en handikappanpassad promenadslinga, där det finns möjlighet att ta sig fram 

med rullstol. 

8. Glöm inte barnperspektivet – bilda aktivitetsområden för barn och ungdomar 

lämpade för lek och rörelse, till exempel ett utegym. 

9. Bilda kommunalt naturreservat vid Mygghem – Inskogen (område 20 och 33) 

10. Bilda kommunalt biotopskyddsområde vid Gabrielstorp (område 3) och norra sidan 

av Danviksskogen (område 38) samt Utterkärret (område 55). 

11. Anlägg två blomsterängar, till exempel vid Benestugan och Gabrielstorp 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Värderingsmodell  

För varje område 1 – 55 görs en bedömning av värdet för biologisk mångfald och naturvård – 

MSA och dess värde för friluftsliv, både nuvarande och framtida potential – FN-FF. 

Sammanlagd poäng är 5 – 17 för varje bestånd. Ju högre poäng desto större skyddsvärde för 

naturvård och friluftsliv. Bedömningen utgör prioriteringsgrund för skydd, skötsel och 

hänsyn samt satsningar för friluftsliv. Vid eventuella exploateringar är bestånd med lägst 

värde de som ger minst påverkan på natur och friluftsliv.  

Mångformighet inkl. död ved (M)  1 – 3 

3 = stor variation av olika trädslag, åldrar, måttlig – rik förekomst av död ved 

2 = liten variation men förekomst av gamla träd och/eller måttlig – rik förekomst av död ved, hit 

räknas även områden med en för trakten ovanlig eller avvikande naturtyp. 

1 = liten variation och få värden för biologisk mångfald 
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Skoglig ålder och kontinuitet (S)  1 – 3 

3 = mycket gammal skog och/eller stort inslag av gamla träd 

2 = gamla träd finns men i mindre omfattning och/eller skog som börjar bli gammal 

1 = mycket litet inslag av gamla träd och unga skogar och trädplanteringar 

 

Arter – naturvårdsarter, sällsynta arter (A)  1 – 5 

5 = förekomst av minst 10 naturvårdsarter och flera andra sällsynta arter. 

4 = förekomst av 4 – 9 naturvårdsarter och flera andra sällsynta arter 

3 = förekomst av 1 – 3 naturvårdsarter och även andra ovanliga arter eller  

minst en mycket sällsynt art. 

2 = förekomst av flera ovanliga arter, men inga naturvårdsarter 

1 = Inga naturvårdsarter och högst någon enstaka mindre vanlig art 

 

Friluftsliv – nutida (FN)   1 – 3 

3 = flitigt utnyttjat strövområde av intresse även för boende i andra delar av kommunen 

2 = området har en eller flera stigar väl använda stigar och andra tecken på att det är intressant för 

friluftsliv. 

1 = området används i princip inte för friluftsliv 

 

Förutsättningar för friluftsliv (FF)   1 – 3 

3 = området är lättgånget, fina bär och svampmarker, framtida potential 

2 = området har i vissa delar förutsättningar att bli attraktivt för friluftsliv 

1 = området har på grund av terräng och andra egenskaper små förutsättningar för friluftsliv 

 

Totalpoängen för ett område visar områdets värde ur naturvetenskaplig synvinkel och värdet för 

friluftsliv. För varje bestånd har dessutom gjorts en klassning enligt NVI-standard (ftSS 199000:2013), 

som är ett nationellt mått för ett områdes värde för den biologiska mångfalden. Följande värdeskala 

tillämpas i standarden: 

 

Klassificering enligt NVI-standard 
 

Klass 1a Högsta naturvärde = områden med kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort 

antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar 

kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens. 

 

Klass 1b Högt naturvärde = motsvarar i skog ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper 

 

Klass 2 Påtagligt naturvärde = område med särskild betydelse för biologisk mångfald, har hög 

artrikedom men som inte uppfyller kriterier för klass 1. Klassen motsvara ungefär Skogsstyrelsens 

naturvärdesobjekt. 

 

Klass 3 Visst naturvärde = område med vissa förekomster av naturvårdsarter, har hög artrikedom, 

har vissa ekologiska förutsättningar, men uppfyller inte kriterierna för klass 2 
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Klass 4 Lågt naturvärde = område utan naturvårdsarter eller med enstaka sådan art med svagt 

signalvärde. Hit hör ofta granplanteringar, hyggen och andra ensartade biotoper i 

produktionslandskapet. 

 

Observera: Då inget område i undersökningsområdet bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1a) från 

ett nationellt perspektiv, används beteckningen ”Klass 1” för de områden som bedöms ha ”Högt 

naturvärde”, motsvarande klass 1b. 

 

Karta med naturvårdsklassade områden 
 

 
Fig. 15. Karta över Danviksområdet med områdesnummer och värdering enligt NVI-standard 

 

  Högt naturvärde 

  
Påtagligt 
naturvärde 

  Visst naturvärde 

  Lågt naturvärde 

 

De fyra skogsområdena omfattas av följande områden: 

Fåfängsbacken – område 1 – 7 

Basttorpsskogen – område 8 – 15 

Inskogen – område 16 – 37 

Danviksskogen – område 38 – 55 
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR 
 

Område 1  Värde:  8 p (M2 S1 A3, FN1 FF1) 

Motivering: Förekomst av död ved, fin brynmiljö i norr 

med lövträd, ovanliga arter. Annars rätt ”tråkig” skog. 

 
Läge: Norr om Gabrielstorp, mot åkern Datum för fältbesök: 1.8.2019, 4.8.2019, 10.9.2018 

Areal: 5,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Bergig, kuperad terräng, som gränsar mot hygge i söder. Mot norr en moränsluttning 

med uppstickande bergknallar. Moränen består av en del ytligt liggande block. Såväl berggrund som 

morän domineras av kalkfattiga bergarter. Där berg i dagen blottas konstaterades gnejs med 

fältspatgångar. Jordmånstypen är en podsoljord med hög grad av urlakning. Ett skyddsdike i söder 

fångar upp överskottsvatten från bergsplatån, annars leds vattnet genom moränen åt norr och 

samlas i ett dike mot åkrarna. 

Naturtyper: Tallskog, lövskogsbryn 

Ekologiska strukturer: Död ved finns i måttlig omfattning, främst medelgrova – unga lågor av tall, det 

mesta från en tidigare gallringsfas. Vid gallringen har också vissa träd gjorts om till högstubbar. 

Förekomsten av död ved gynnar många insekter, lavar och svampar. Mest död ved finns i 

skogsbrynet mot norr. Den småkuperade terrängen medger en viss variation i ljus- och 

vindexponering samt fuktighet. Branter saknas liksom fuktstråk med ytligt vatten.  

Naturbeskrivning: Ung – medelålders, efter gallring tämligen gles tallskog som sannolikt uppstått 

genom självföryngring. Sura markförhållanden ger en artfattig vegetation med blåbär, lingon, ljung 

och skogsmossor. En del kvarstående björkar finns i tallbeståndet samt en del enar som vuxit till efter 

gallringen. I brynet mot åkern i norr växer mycket lövträd som björk, asp, ek och sälg men också stora 

granar. Här finns också en del hävdgynnade arter, t.ex. gökärt och blodrot, som tecken på att det 

tidigare förekommit slåtter eller bete. 

 
Fig. 16. Området domineras av en medelålders tallskog. 
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Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Fortsatt gallring bör ske men i brynet mot norr bör alla lövträd sparas och den 

döda veden ligga kvar för att förstärka den biologiska mångfalden i området. Enligt skogsbruksplanen 

(bestånd 40) föreslås PG = Produktion – gallring. 

Friluftsliv: Svaga förutsättningar för friluftsliv. Den småbergiga terrängen är inte attraktiv för detta 

ändamål. Det förekommer även bullerstörningar från den närliggande skjutbanan. 

Biologisk mångfald:  Brynmiljön i norr med mycket lövträd är värdefull för fåglar, insekter och lavar. 

Bland annat finns några stora aspar. Allélaven, Anaptychia ciliaris, är en karaktärsart för gamla aspar 

och växer i stor mängd. Här växer även andra lavar, mossor och svampar på de gamla träden, bland 

annat finns det gott om aspticka. 

Naturvårdsarter 

Jättesvampmal, Scardia boletella   Grova, raka gångar i fnöskticka visar alltid på förekomst av 

jättesvampmal. Gånghål funna i en fnöskticka på en gammal björk i den östra delen av området. 

RÖDLISTAD SOM NT (nära hotad) 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven visar att man befinner sig i en granskog 

med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den mest i äldre granskog, 

ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå mjöllav – en ytterst 

vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och genom förekomsten av 

små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea, uppträder på en gammal tall i området. Arten signalerar 

gamla tallar och björkar i skogsbestånd. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Phyllocolpa leucaspis är en bladstekel, som bildar typiska galler på Salix-arter. Arten har ett fåtal 

fynd i Sverige, men såväl insekten som gallen är sannolikt dåligt uppmärksammad. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Dropplav, Cliostomum griffithii   Liksom signalarten gul dropplav en mycket bra karaktärsart för äldre 

lövträd i odlingslandskapet. Laven växte på en grov ek i brynet i områdets nordvästra del. Det är i 

Sörmland en sällsynt art, som i länet tidigare bara har påträffats vid Östermalma.  

Småspik, Mycocalicium subtile, en spiklav som är ganska vanlig på stående död ved av i huvudsak tall, 

där den kan täcka stora ytor. Påträffades i tallskogen på en avbarkad torraka av tall. 

Större tallkvistbock, Pogonocherus fasciculatus   Denna bagge räknas som en av de vanligaste 

långhorningarna i barrskog och trivs främst på tallar, där den lever i innerbarken på nyligen döda 

grenar Ett 60-tal fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 2  Värde:  6 p (M2 S1 A1, FN1 FF1) 

Motivering: Hygge med viss naturvårdshänsyn. 

  
Läge: 300 m nordväst om Gabrielstorp Datum för fältbesök:  5.7.2019, 3.8.2019 

Areal: 3,1 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Småbergig terräng, bitvis med nakna eller lavbevuxna berghällar. Morän uppträder i 

svackor, denna är sur och svårvittrad. Jordmånstypen är en typisk råhumuspodsol med urlakat 

ytskikt. Bitvis högt vattenstånd men ett skyddsdike finns i söder som fångar upp överskottsvatten. 

Naturtyp: Hygge med enstaka frötallar 

Ekologiska strukturer: Död ved finns i viss omfattning, mest rör det sig om rent hyggesavfall, mest 

klenved av björk men det finns också några äldre lågor. Vissa hänsynsträd, bland annat aspar, har 

sparats, men inga riktigt grova träd. Tillfälligt god miljö för insekter i solexponerade lägen, men 

förhållandena kommer att försämras i en kommande ungskogsfas. I övrigt inga spännande ekologiska 

strukturer. 

Naturbeskrivning: Bågformigt skogsbestånd som nyligen avverkats. I trädskiktet förekommer några 

sparade frötallar, ojämnt utspridda över ytan. Även några äldre aspar har sparats som naturhänsyn. 

En ny skogsgeneration är på väg med spontan föryngring av tall, gran och björk. Markfloran 

domineras av hyggesvegetation som olika gräs och örnbräken. Tillfälligt rikare flora finns i störda 

miljöer som i hjulspår och ännu ej igenväxta mineraljordsfläckar. 

 
Fig. 17. Svarta fruktkroppar av bräkenskorpa på undersidan av ett örnbräkenblad. 

 

Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk.  

Eventuell skötsel: Löpande skogsskötsel förespråkas. Enligt SPL, bestånd 44, föreslås PG, produktion 

– gallring. 

Friluftsliv: Området är genom avverkningen svårframkomligt, den enda framkomliga vägen är ett par 

gamla körspår som tidvis är vattenfyllda. Området saknar värde för rekreation. 
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Biologisk mångfald: Enstaka fläckar med avvikande vegetation bryter monotonin, men annars är 

artfattigdomen påfallande. Några få arter förtjänar ett viss omnämnande. 

Intressanta arter 

Bräkenskorpa, Cryptomycina pteridis. På undersidan av många örnbräkenblad växer en svamp som 

liknar sporgömmen, men till skillnad mot dessa bildar den svarta krustor. Angripna blad blir ofta litet 

högre än dem som inte är angripna. Arten är ganska vanlig vissa år, men ofta förbisedd. Svampen 

växer här nära ett körspår i ungskogen. 

Brunrör, Calamagrostis phragmitoides   Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån 

där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på 

våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen 

på ett fåtal platser i Oxelösund. 

 
Utbredningskarta – brunrör (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 3  Värde:  15 p (M2 S3 A5, FN2 FF3) 

Motivering: Barrnaturskog med kärrfyllda sänkor. 

Många rödlistade och andra sällsynta arter. Mycket 

goda förutsättningar för friluftsliv. 
 

Läge: Skog nordväst om Gabrielstorp Datum för fältbesök: 4.10.2019, 7.5.2019, 7.6.2019 

Areal: 5,8 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Höjdplatå med berghällar av gnejs och mellanliggande sänkor. Marken är vackert 

böljande och moränmarker omger de långsträckta bergspartierna. På flera håll är det rikligt med små 

block i ytmoränen. I de djupaste sänkorna har det bildats torv. Torvdjupet är i regel ringa och ligger 

direkt ovanpå moränen. Mot söder leder en jämnt sluttande moränmark som ansluter mot bryn intill 

åkrarna. Jordarna är kalkfattiga till följd av höga silikathalter i berggrund och morän. Marken är 

mindre näringsurlakad i söder där det skett ett tillskott från lövträdsförna och inblåsta stoftpartiklar 

från lermarkerna. 

Naturtyper: Gammal tallskog, i höjdlägena hällmarkstallskog, björnmoss- eller vitmosskärr 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i sparsam omfattning, troligen har äldre vindfällen och 

torrträd tidigare tagits till ved. Det finns inga grova lågor, men medelgrova lågor i hög grad av 

förmultning finns litet överallt. De äldsta tallarna har troligen en ålder mellan 150 och 200 år. Typiskt 

för dem är den storrutiga barkstrukturen, de grova, knotiga, delvis vridna grenarna samt rotben 

överväxta med mossor och lavar. Mot vitmosskärren finns övergångszoner av sumpskogskaraktär. 

Naturbeskrivning: Strax nordväst om Gabrielstorp ligger en höjdplatå med dominerande tallskog. 

Tallen är i regel gammal, vissa träd troligen äldre än 150 år, och återfinns främst på hällmarkerna 

men också på moränmarkerna omkring. Mellan partier av äldre hällmarksskog uppträder 

självföryngrade tallbestånd av betydligt lägre ålder. I sänkor finns delvis öppna fattigkärr med 

björnmosstuvor, vitmossor samt enstaka örter och starr. I kanterna uppträder en mossevegetation 

med gråvide, skvattram, odon och tuvull. Smärre terrängsänkor är fyllda med vitmosstorv.  

 
Fig. 18. En liten stig övertvärar hällmarken i den gamla tallskogen. 
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Moränmarkerna domineras oftast av blåbärs- och lingonris. Där berg går i dagen utbreder sig vackra 

renlavsmattor, där man kan hitta motaggsvamp – en rödlistad art knuten till äldre tallskog. I 

sluttningen mot Gabrielstorp växer en grov barrblandskog på mossrik mark och närmast brynet med 

inslag av en del grövre lövträd. 

Nuvarande markanvändning: Det var länge sedan skogsbruk bedrevs i beståndet och nuvarande 

skötsel bör tolkas som naturvård. 

Eventuell skötsel:  Enligt SPL, bestånd 47, klassas beståndet som S3, dvs skogen är avverkningsbar, 

med tillägget att en avverkning inte bör ske. Målsättningen är fri utveckling. Resultatet av 

inventeringen visar att bedömningen är riktig. En viss bevakning bör ske på sikt att inte granen 

tränger in i bestånden och hotar, dvs växer in i de grova tallarna. I sådana fall kan det bli aktuellt att 

fälla granar. Dessa bör fällas som högstubbar och resterande lågor ligga kvar på marken. Genom de 

höga naturvärdena bör i området inrättas ett biotopskydd. 

Friluftsliv: Många rör sig i området på de stigar som finns men även mellan dessa, särskilt i bär- och 

svamptider. Markerna är rika på blåbär och lingon. Speciellt vid Gabrielstorp finns fina rid- och 

promenadstigar. Viss störning av biltrafiken kan upplevas uppe på hällmarkerna. Området har goda 

förutsättningar för friluftsliv. En viss kanalisering är nödvändig för att värna de lavrika mattorna på 

berget. 

Biologisk mångfald: Området är en mycket viktig lokal för motaggsvampen, en rödlistad art som i 

bergen här påträffades på inte mindre än 17 olika platser. 

Naturvårdsarter 

Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila   Denna lav är brun med ljus kant, taktegellik och växer på 

oftast bränd tallved i gamla naturskogar med tall. Arten kräver ständig tillgång på grov, bränd tallved 

i skogar där bränder varit cykliskt återkommande. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Vintertagging, Irpicodon pendulus   Vintertagging är en vit skinnsvamp med undersidan uppsplitsad 

av långa taggar. Fruktkropparna visar sig främst under vintern. Den växer på döende eller nyligen 

döda grenar av gamla, flerhundraåriga tallar, ofta högt uppe i trädkronorna. Oftast påträffas 

svampen i starkt skyddsvärda naturskogar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad). Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova, mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp 

i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. Arten 

finns rikligt i hällmarkstallskogen i ett mycket skyddsvärt bestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Spillkråka, Dryocopus martius   Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och 

blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har 

arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 
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Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin art som signalerar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Barkkornlav, Lopadium disciforme   Barkkornlaven är en skorplav med grynig bål. Fruktkropparna är 

kolsvarta. Den växer på barken av löv- och barrträd och är i östra Sverige en fin signalart för gamla 

fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART 

Broskvaxskivling, Hygrocybe laeta   Flera hagvaxskivlingar, släktet Hygrocybe, växer ibland även i 

skog och indikerar då tidigare hävdade miljöer. Broskvaxskivlingen växer, som här, företrädesvis i 

kanten av berg med renlavar och mossor. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART  

Gul fingersvamp, Ramaria flavescens   Gul fingersvamp är en av flera liknande arter som växer i 

gamla barrskogar ofta tillsammans med andra mykorrhizasvampar knutna till äldre träd och/eller 

lång skoglig kontinuitet. Till följd av skogsbruket minskar nu arten i Sverige. Ny för Oxelösunds 

kommun. SIGNALART 

Svavelriska, Lactarius scrobiculatus   Svavelriska bildar mykorrhiza med gran. Den är stor och köttig 

med gula zoner på hatten och avger, om man bryter den, en vit mjölksaft som snabbt övergår till att 

bli svavelgul. Svampen är kalkgynnad och återfinns ofta i kärrkanter och i skogar med rörligt 

grundvatten. I urbergsbygder är svampen en mycket bra signalart på små och begränsade 

rikmarksfläckar, vilka ofta har höga naturvärden. Svampen är ganska vanlig men indikerar alltid 

intressanta skogsmiljöer. SIGNALART 

 
Svart praktbagge, Anthaxia similis   Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks 

vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på 

solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Puderfläck, Arthonia cinereopruinosa   Arten växer på en senvuxen ek cirka 150 m norr om 

Gabrielstorp. Arten är mycket sällan rapporterad och från länet finns tidigare fynd från Äspskär och 

Hasselö i Oxelösund samt på Lövgärdsholmen i Bälinge skärgård. 

Skägglav, Usnea dasypoga   Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar 

med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har 

gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende. 

Den växer här på en gammal björk i en bergkant. 

Tunn flarnlav, Xylopsora friesii   Denna lav växer främst på bränd tallved i gamla tallskogar. Den 

påträffades cirka 200 m nordost om Gabrielstorp. 

Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera   Fynd av denna lav brukar indikera intressant lavmiljöer. Den 

är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte här på lövträd 250 m VNV om Gabrielstorp. 
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Pigglummermossa, Barbilophozia attenuata   Denna mossa, även kallad trefliksmossa, är lätt att 

känna igen på de skorstenslika skottspetsarna. Arten växte på murken ved cirka 150 m VNV om 

Gabrielstorp. Arten påstås vara ganska allmän. Ny för Oxelösunds kommun. 

Asphättemossa, Orthotrichum gymnostomum   Asphättemossa skiljer sig från närstående 

hättemossor genom sina inrullade bladkanter. Den växer på asp och påträffades på en asp mitt i 

skogen NV om Gabrielstorp. Ny för Oxelösunds kommun. 

Citronticka, Antrodia xantha   Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och 

gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta 

område växer arten dock i gammal hällmarkstallskog. Ny för Oxelösunds kommun. 

Myrnavling, Arrhenia philonotis   Arten är känd från ett drygt 10-tal platser i Sörmland. Den växer i 

vitmossa i kärr, i området 150 m NV om Gabrielstorp tillsammans med rothätta. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Rothätta, Mycena megaspora. Tämligen ovanlig svamp i vitmossa. Cirka 15 fynd i Sörmland. Arten 

växer i ett par kärr cirka 150 – 200 m NV om Gabrielstorp. Ny för Oxelösunds kommun. 

Cinnoberröd grynskivling, Cystoderma cinnabarina.  Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Klibbflamskivling, Pholiota spumosa   Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed 

barriga skogsstigar. Den växer här i bergig barrskog utmed en mindre stig. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Psilocybe turficola   Denna oansenliga svamp är liten och brun med starkt välvd hatt och lång fot. 

Den är sällsynt och växer på flera platser tillsammans med andra vitmossvampar i kärret sydväst om 

villabebyggelsen. Tredje fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Slemsopp, Suillus flavidus   Denna sopp är ovanlig i Sörmland och växer helst i kärr och sumpskogar. 

Växer här tillsammans med andra ovanliga våtmarkssvampar. Ny för Oxelösunds kommun. 

Bruchus rufimanus   Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner 

med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland örter och buskar i ett skogsbryn väster 

om Gabrielstorp. Sjunde fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Skogsduva, Columba oenas. Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på 

konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som 

hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad. 

Färgkulla, Cota tinctoria   Färgkullan är en vacker, prästkragsliknande växt som i brynet väster om 

Gabrielstorp lyser upp åkerkanten. Lokalen är den enda i undersökningsområdet. 
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Område 4  Värde:  13 p (M3 S2 A4, FN2 FF2) 

Motivering: Kulturmarksflora, rester av ängsflora, artrik 

insektsfauna, gammal granskog med lång kontinuitet, 

många sällsynta arter. 

 
Läge: Gabrielstorp  Datum för fältbesök:   7.5.2019, 7.6.2019, 3.10.2019 

Areal: 1,2 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Sluttning med sandig morän nedanför en bergsplatå, det översta moränlagret delvis 

småblockigt. Sluttningen är jämn utan avbrott av höjdpartier. Jordmånen är en kalkfattig råhumus 

med urlakat ytskikt. Vattnet leds från högre nivåer, silar genom moränen ned mot ett dike som 

avvattnar de forna kulturmarkerna vid gården. I dessa delar av marken uppträder glaciallera. 

Naturtyper: Kulturmark, äldre barrskog 

Ekologiska strukturer: Måttlig omfattning av död ved, främst lågor av barrträd, men kontinuiteten av 

död ved verkar svag. Solbelysta bryn och lövträd. Delvis blottad mineraljord, örtrikt, grusmark vid väg 

och ruderatmarker med tippavfall. 

Naturbeskrivning: Gabrielstorp fanns så tidigt som 1685, då under namnet Skräddarstugan. Idag är 

huset obebott men tjänar som jaktstuga för jägarna på Stjärnholm. Norr om vägen till torpet finns 

rester av en gammal smedja och på vägens motsatta sida en vattenkälla. Intill Gabrielstorp finner 

man en äldre granskog av 70 – 90 års ålder. Marken är bevuxen med mossor. Vissa spår tyder på att 

skogen betats i anslutning till torpet. I granbeståndet ingår en hel del tall och enstaka björkar. Död 

ved finns i viss omfattning, även grova lågor. Det finns en speciell funga i området, dels den 

rödlistade arten kungsspindling, som brukar indikera mycket fina svampmiljöer, dels den sällsynta 

fransriskan i en stor population nära stigen i söder. Ned mot torpet Gabrielstorp ökar örtrikedomen 

med bland annat rester av en torpträdgård och skogsbryn med örter och gräs.  

 
Fig. 19. Gammal betespräglad granskog vid Gabrielstorp, som under goda  

svampår troligen är en lokal för flera rödlistade arter. 
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Nuvarande markanvändning: Friluftsliv, inga skogliga åtgärder under senare decennier. 

Eventuell skötsel:  Granskogen bör lämnas för fri utveckling tillsammans med område 3. 

Brynmiljöerna närmast Gabrielstorp bör hållas öppna för att bibehålla de entomologiska värdena här. 

Torpet är en viktig kulturmiljö som om möjligt bör bevaras. Enligt SPL (bestånd 46) föreslås 

slutavverkning av granskogen. Resultatet av inventeringen med förekomst av rödlistade svampar, 

duvhökshäckning i närheten och en fin uppgång till populära strövområden i skogen ovanför torpet, 

visar att en slutavverkning inte är lämplig med hänsyn till dessa värden. 

Friluftsliv:  Eftersom det med cykel (och bil) går att nå torpet, där det också finns 

parkeringsmöjligheter, har skogen ovanför (inklusive område 3) blivit intressant för friluftslivet för 

skogspromenader, bär- och svampplockning. Flera stigar leder från torpet upp i skogen. 

Biologisk mångfald: Intressanta kulturmarksväxter nära torpet på öppen gräsplan med inslag av 

murreva, borstnejlika, gulltörel, humle, spansk klockhyacint, jättenattljus, parkslide, 

murgrönsveronika och i skogsbrynen en hel del ängsväxter som krusfrö, rödkörvel, bockrot och 

rödklint. Även insektslivet i de varma brynmiljöerna är rikt utvecklat och det fanns vid besöket stora 

populationer av olika arter skinnbaggar, främst bärfisar och ängsskinnbaggar. Strimlusen, Sörmlands 

landskapsinsekt, räknades vid besöket till 120 individer. Inte mindre än fyra rödlistade arter fjärilar, 

varav tre bastardsvärmare är funna här. Dessutom förekommer en vivel, som indikerar varma miljöer 

med getväppling. Den är tidigare inte funnen i Sörmland. Sannolikt är området ett av de förnämsta i 

kommunen med hänsyn till insektslivet. 

Naturvårdsarter 

Duvhök, Accipiter gentilis   Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som 

hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs 

högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under 

senare tid återhämtat sig. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Silversmygare, Hesperia comma   Till skillnad mot ängssmygare, en vanlig fjäril, har silversmygaren 

silvervita fläckar på vingarnas undersida. Förr var silversmygaren en allmän art, men har minskat och 

är numera mycket lokal och mer frekvent i kalktrakter. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae   Denna bastardsvärmare har fem röda fläckar på 

varje framvinge och ett relativt brett svart kantband på bakvingarna. Den har minskat mycket i landet 

till följd av förändringar inom jordbruket med färre blomrika marker. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 
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Kungsspindling, Cortinarius elegantior   Arten hör till ädelspindlingarna. Den indikerar en 

barrskogstyp med tidigare kontinuitet av barrträd och skogsbete, en skogstyp som är starkt 

minskande i landet. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

 
Fig. 20. Kungsspindling, Cortinarius elegantior 

 

Lönnlav, Bacidia rubella   Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika 

lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. SIGNALART 

Sotlav, Cyphelium inquinans   Sotlaven förekommer på näringsfattigt substrat, mest på barken långt 

ned på stammen av gamla ekar. Arten är en mycket bra signalart och visar alltid på skogsmiljöer 

och/eller träd med höga naturvärden. Den indikerar långvarig förekomst av gamla eller döda träd. 

Laven har fått sitt namn av spormassan som är svart och sotar av sig om man stryker över laven med 

fingret. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Fransriska, Lactarius citriolens   Fransriskan är en sällsynt svamp, känd från 10 – 15 lokaler i 

Sörmland. Den blir stor, är vitgul med skäggig kant, får vid brytning svavelgul saft med brännande 

smak och lukt av citron. Den växer vid Gabrielstorp strax öster om torpet ganska ymnigt på en 

gräsbevuxen stig. I Oxelösund finns ett tidigare fynd vid Djursvik. 

Räfflad kastanjemusseron, Tricholoma stans   Denna barrskogsart liknar kastanjemusseron, men har 

räfflad hattkant och växer ofta i stora samlingar. Den växte med ett tiotal fruktkroppar i den grova 

granskogen rakt norr om torpet. Ny för Oxelösunds kommun. 

Lövgetingbock, Clytus arietis   Arten är svart med gula tvärstreck. Den är typisk för ädellövskog men 

kan också finnas i brynmiljöer med ek. Skalbaggen kan dock färdas mindre sträckor då den besöker 

blommor. Ett exemplar av långhorningen håvades på ängsblommor vid Gabrielstorp. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Hypera venusta   En brokigt tecknad skalbagge inom familjen vivlar. Den är extremt värmegynnad 

och lever på Anthyllis (getväpplingar). Getväppling finns närmast i det varma skogsbrynet vid 

Basttorpsvägen några hundra meter åt söder. Ny för Sörmland! 

Blanksvart trädmyra, Lasius fuliginosus   Denna myra är knuten till gamla lövträd, där den bor inne i 

veden. Den patrullerar längs stammen för att mjölka bladlöss i trädkronorna – de på uppväg är 

smalare än de sockerstinna myror som är på väg ned i boet. Fin indikatorart för gamla, rötade 

lövträd. I Oxelösund tidigare funnen på Femöre och Jogersö. 
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Område 5  Värde:  10 p (M2 S3 A3, FN1 FF1)  

Motivering: Gammal orörd tallskog, berg med rik 

lavflora.  

 
Läge: Berg nordost om Gabrielstorp Datum för fältbesök   28.10.2019 

Areal: 2,0 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Bergkulle med öppna berghällar. Ojämn bergsstruktur med parallella ribbor och 

sänkor med issprängda block. I bergets kanter finns partier med blockig ytmorän. Bergarten är gnejs 

och moränblocken är av samma slag. Hydrologiskt leds vatten ned i sprickor och vidare ut i 

omgivningarna, främst åt söder och sydost. 

Naturtyp: Hällmarkstallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i viss omfattning på berget och längs sidorna med delvis grova lågor 

av tall och gran. Vertikala hällmarks- och blockytor skapar fina mikromiljöer för såväl solälskande som 

uttorkningskänsliga lavar och mossor.  

Naturbeskrivning: Bergknalle med ojämn, splittrad struktur med bergytor bevuxna med renlavar 

samt block med en rik förekomst av skorp- och bladlavar. Mellan berghällarna partier med mossor 

och lingonris. På berget växer en del mycket gamla, 100 – 150-åriga tallar samt en hel del låga 

martallar. I sydsluttningen en bård av lövträd med hänglavar, i övrigt gränsar berget mot ungskogar 

av gran.   

Nuvarande markanvändning:   Ingen markanvändning. Impediment. 

Eventuell skötsel:  Området bör bevaras som ett skogsimpediment. Berget är även i SPL undantaget 

från skogliga åtgärder. 

Friluftsliv: Bergets renlavshällar är fria från slitage och besöks troligen mycket sällan av 

skogsvandrare. 

 
Fig. 21. Orörd hällmark med tallar 
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Biologisk mångfald: Intressant lavflora på block och hällar, men också på gamla tallar och död ved. 

Trots sin ringa storlek är hällmarken ovanligt artrik och representativ med flera arter som indikerar 

lång beståndshistorik. Närvaron av hänglavar på träd i sluttningen är också intressant i en tätort där 

luftföroreningar under lång tid inverkat negativt på denna ekologiskt intressanta lavgrupp. 

Naturvårdsarter 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Svart praktbagge, Anthaxia similis   Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks 

vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på 

solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Gulkantad spiklav, Calicium trabinellum   Arten växer på barrträdsstubbar eller död ved av tall. I 

detta område växer den på en torraka av tall. Bålen är insänkt och fruktkropparna är korta med svart 

spormassa och på undersidan av ”hatten” med gul beläggning. Arten är vanligast i norra Sverige men 

förekommer i äldre skog även söderut. Ny för Oxelösunds kommun. 

Lecanora aitema   Denna skorplav är relativt okänd och troligen mycket förbisedd. Växte på 

hällmarken nordost om torpet på tall. Första fyndet i Södermanland.  

Lecanora hypoptella   Denna skorplav växer på bark och ved av tall. Ny för Oxelösunds kommun. 

Hällav, Melanelia hepatizon   Laven bildar halvdecimeterstora kakor på berghällar. Apothecierna 

sitter i kanten av de centrala loberna. Arten är kustbunden och funnen på några platser längs 

Sörmlandskusten, närmast på Stora Mellskär i Oxelösunds skärgård. 

Xylographa rubescens   Denna art är mycket ovanlig och endast rapporterad från en handfull 

växtplatser i Sörmland. Den påträffades på liggande död ved av tall i södra kanten av hällmarken.  

Gråporing, Cinereomyces lindbladii   Denna vedsvamp växer här på en död tall i kanten av 

hällmarken. Svampen blir med tiden gråfärgad och då lätt att känna igen. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Barktrådfoting, Nemasoma varicorne   Denna mångfoting är centimeterlång med ett pärlband av 

mörkare fläckar längs kroppens sidor. Punktögat liknar en liksidig triangel. Arten lever under barken 

på nedfallna, döda trädstammar och stubbar. Djuret påträffades under barken på en död enbuske 

uppe i tallhällmarken. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 6  Värde:  9 p (M2 S1 A3, FN1 FF2)  

Motivering: Påverkat av skogsbruk. Fin ängsflora i 

sydvända bryn, lövrikt kärr. Märkligt fynd av murgröna. 

 
Läge: Nordnordost om Gabrielstorp Datum för fältbesök   5.8.2019 

Areal: 8,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Växelkuperad terräng med små bergknölar och torvfyllda kärrstråk. Området är till 

övervägande del täckt av en sandig morän. Bergarten är gnejs. Jordmånen är en typisk råhumus med 

urlakat ytskikt. Hydrologin är ett resultat av berggrundens topografi. Vatten stannar dels i sänkor 

med svag avrinning, där vattenståndet växlar över året, men i den sandiga moränen sker avrinning 

ned mot åkrarna där diken skär av vattenflödet ut över lermarkerna. 

Naturtyper: Granplantering, lövkärr, hällmarkstallskog, örtrikt bryn 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i måttlig omfattning, främst i form av klenved av gran, 

björk, tall och sälg efter tidigare röjningsinsatser i planteringen. Viss variation i lutning och 

exponering, fuktstråk och lövrikt kärr ger ökad diversitet och artrikedom. Få äldre träd på grund av 

skogsbruk. 

Naturbeskrivning: Området består till övervägande del av granplanteringar på tidigare hyggesmark. 

Kring hällmarken (område 5) sumpskogsstråk med bitvis vattenfyllda sänkor, där olika starr, främst 

blåsstarr, dominerar. I trädskiktet märks främst medelålders klibbal, glasbjörk och Salix-arter. Norrut 

finns flera hällmarksstråk bevuxna med ljung och renlavar. I söder uppträder örtrika skogsbryn, som 

tidigare påverkats av slåtter och/eller bete. Här möter vi rester av en ängsflora med bland annat 

ängshavre, backglim, vårstarr, gullviva och luddros. 

 
Fig. 22. Lövkärr med blåsstarr, Carex vesicaria 
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Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Granskogen bör gallras enligt Skogsbruksplanen (bestånd 41). Dock bör inga 

åtgärder ske i lövkärren. Igenväxning av skogsbrynet i söder riskerar att slå ut ängsfloran och en viss 

uthuggning skulle kunna vara positiv. 

Friluftsliv: Genom aktivt skogsbruk och kuperad terräng är området inte utnyttjat för friluftsliv i 

någon större omfattning. Några smärre stigar finns, troligen viltstigar, som också kan utnyttjas av 

vandrare, till exempel under svampsäsong. På längre sikt, när skogen blir mer uppvuxen, kan 

området bli aktuellt för rekreation i anslutning till område 3. 

Biologisk mångfald: Området består till stor del av gammal hyggesmark och den biologiska 

mångfalden är kraftigt reducerad. Rester av mer ursprunglig natur finner vi i det lövbevuxna kärret 

och i ängsbryn mot söder, där det sannolikt också finns en intressant insektsfauna, som dock inte 

studerats i detalj. 

Naturvårdsarter 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. Växer 

här i torr tallskog intill en granplantering väster om hällmarken i område 5. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Murgröna, Hedera helix   Fyndet av murgröna i brynet mot åkrarna i norr är sensationellt. Murgrönan 

är en gammal värmetidsrelikt med bara få nutida förekomster i Sörmland, där lokalerna sedan länge 

är väl kända. Murgrönan odlas även i trädgårdar men då fröna inte gror i vårt klimat kan den inte 

spridas annat än genom dumpade revor som kan slå rot på avfallsplatser. Fyndet i skogsbrynet i detta 

område har inte detta ursprung. Den verkar inte heller särskilt gammal på platsen. Det kan röra sig 

om en fågelspridning från en odlad, tidigblommande sort, där mogna frukter kan ha utvecklats. 

FRIDLYST. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART 

Lönnlav, Bacidia rubella   Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika 

lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. Laven växte på ett lövträd i 

nordvästra delen på gränsen mot område 7. SIGNALART 

Gullviva, Primula veris    Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre 

odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig 

som vild, men har på många håll planterats in på tomter och i trädgårdar. Gullvivan växer här i brynet 

mot söder bland andra ängsblommor. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. 

Andra intressanta arter 

Harmandiola populi   En gallmygga som angriper löv av aspar. Enligt Artportalen 5:e svenska fyndet, 

troligen mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Göktyta, Jynx torquilla   Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar 

söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga 

bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992. 

Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt 

klarlagd.   
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Område 7  Värde:  10 p (M3 S2 A3, FN1 FF1)  

Motivering: Igenväxande hagmarksrest med artrikt träd- 

och buskskikt, förekomst av ängsskära och violkremla. 

Rikligt med död ved. 

 
Läge: 400 m nordost om Gabrielstorp Datum för fältbesök:  29.8.2019 

Areal: 0,6 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Småkuperad terräng med vegetationsklädda bergryggar, moränstråk och ett parti 

med glaciallera i söder. Detta är sannolikt gammal åker men är nu dikat och planterat med gran. 

Ytmorän med 20 – 50 cm stora block. Jordmånen är en råhumus med urlakat ytskikt men 

näringsberikad under större lövträd. 

Naturtyper: Granplantering, gammal hagmark 

Ekologiska strukturer: Rikligt med död ved av olika trädslag, mest triviallövträd som sälg, rönn och 

björk, i söder även gran. Det finns även gamla stubbar av olika ålder. En stor del av den döda veden 

är tidigare gallringsrester. Stor ekologisk variation på grund av stort lövinslag och äldre träd, till 

exempel sälg, ask, lönn och rönn. Fuktstråk finns som bidrar till variationen. 

Naturbeskrivning: Gammal hagmarksrest som vuxit igen, delvis dikad och planterad med gran. Över 

en stor del av marken växer rikligt med ormbunkar, främst träjon som ockuperat den steniga marken. 

I övrigt är vegetationen rik på mossor och gräs. Området är mest intressant som gammal 

hagmarksmiljö – en ängsrest med gamla lövträd, varav flera ramlat, samt nyinvandrade träd och 

buskar. På en liten bergkulle står en mycket grov tall, som ingick i den gamla hagmarksvegetationen. 

Det finns även ett bestånd av sparade grova lönnar och aspar samt en högstubbe och en grov låga av 

asp. I södra delen mot åkern finns ett bryn med flera medelålders ekar. 

 
Fig. 23. Intressant hagmarksrest med mycket lövträd, bl.a. ask. 
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Nuvarande markanvändning: Ingen skötsel, tidigare skogsbruk som granplantering på gammal åker. 

Eventuell skötsel:  I skogsbruksplanen, bestånd 42, föreslås Naturvård – orört. I huvudsak rätt 

bedömning, men i den granplanterade delen bör granen tas bort i syfte att skapa en lövrik miljö på 

den fuktiga marken. Åtgärden kan inte anses prioriterad. Det är desto viktigare att se till att granen 

inte tar över i den gamla hagmarken, där det är viktigt att lövrikedomen består. 

Friluftsliv: Trots närheten till väg utnyttjas inte denna hagmarksrest för friluftsliv. Inga stigar eller 

andra spår tyder på mänskliga aktiviteter. 

Biologisk mångfald: Örtrik mark med brynvegetation som ängsskära, svinrot, midsommarblomster 

och vitmåra. På ogräsgärdet nedanför växer bland annat ekorrkorn. Tämligen rik förekomst av 

ängsskära som indikerar gammal slåtterhävd. Många arter knutna till död ved finns i området liksom 

insekter som gynnas av solexponering, lövrikedom och död ved. 

Naturvårdsarter 

Ängsskära, Serratula tinctoria   Ängsskäran är en tistelliknande växt, men utan tornar, och cirka 

meterhög. Blomkorgarna är rödvioletta och bladen sågade, upptill flikiga, nedtill nästan hela. Arten 

är ovanlig i Sverige, något vanligare i östra delen, och har minskat betydligt sedan förr på grund av 

upphörd ängsslåtter, igenväxning av bryn och hagmarker. Ängsskäran växer här på några fläckar och 

populationen bedöms som tills vidare stabil. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Barkticka, Oxyporus corticola   Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda 

stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter 

och höga naturvärden i övrigt. SIGNALART 

Grovticka, Phaeolus schweinitzii   Denna svamp återfinns så gott som enbart som rotparasit på 

mycket gamla tallar och återfinns därför i naturskogar med tall eller under kvarstående 

överåriga tallar i skogar eller i hagmarker. Arten är lätt att känna igen även då man ser 

fjolårets fruktkroppar, då dessa är mycket lätta (nästan som frigolit!) samt att de är stora, 

ofta 15 - 30 cm breda och växande intill foten av gamla tallar. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena   Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och 

att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är 

långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av 

död ved i något beskuggade lägen. Här växer den på en död gran. Sannolikt inte ovanlig, men sällan 

rapporterad. Ny för Oxelösunds kommun. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Violkremla, Russula violacea   Denna kremla är liten, violett och något klibbig. Köttet gulnar vid 

brytning och har en svag doft av äpple. Smaken är pepprig. Kremlan är funnen på nio lokaler i 

Sörmland. Här växer den under en stor björk. Ny för Oxelösunds kommun. 

Askbladloppa, Phyllopsis fraxini   Denna bladloppa angriper askblad och rullar in bladkanterna. I 

rullarna lever platta, kraftigt villulliga larver. Tredje fyndet i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 8  Värde:  5 p (M1 S1 A1, FN1 FF1)  

Motivering: Granplantering av föga värde för naturvård 

och friluftsliv. 

 
Läge: Väster om Benestugan  Datum för fältbesök:    9.10.2019 

Areal: 5,5 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Brant moränsluttning mot en åker med glaciallera. Nederbördsvatten leds längs 

sluttningen och överskottet samlas i ett dike mot åkern. Jordarten är en sur urbergsmorän och 

jordmånen är starkt urlakad. Längst i väster finns ett stråk av grusiga svallsediment. 

Naturtyp: Granplantering 

Ekologiska strukturer: Visst inslag av död klenved av lövträd som rester från en tidigare röjning av 

brynet. I övrigt liten ekologisk variation. 

Naturbeskrivning: Tät, oröjd, cirka 20-årig granplantering i nordsluttning mot en åker på tidigare 

hyggesmark. Området sträcker sig nära en kilometer från Benestugan västerut. I de täta 

granbestånden kan man skönja några grova frötallar och någon enstaka medelålders björk. Marken 

är i princip fullständigt blottlagd i mörkret under granarna men där ljus kommer in växer mest 

blåbärsris. Mot åkern i norr en smal brynzon med gallrad lövskog, mest unga träd, främst björk och 

en gräsrik vegetation. Längst i väster finns en tät asp-björkdunge med inslag av ung gran. 

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  Bör skötas enligt skogsbruksplanen, bestånd 55, med gallring i det uppväxande 

granbeståndet. 

Friluftsliv: Tidigare fanns en ridstig nära brynet som utnyttjades av de närboende. Den raserades i 

samband med avverkningen. Området är idag helt utan intresse för friluftsliv. 

Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden är till stor del utarmad även om det generellt sett är 

intressant med brynmiljöer mot öppen mark. Frånvaron av äldre träd och blommande örter gör dock 

brynet mindre värdefullt i detta sammanhang. 

Intressanta arter 

Dynrödgömming, Dialonectria episphaeria s.lat.   På grenar och tunna stammar av fälld björk är det 

gott om en kärnsvamp, slätnästing, som bildar svarta beläggningar i partier med uppfläkt bark. På 

dessa fruktkroppar ser man ibland röda små prickar, vilka hör till svampen dynrödgömming. Den är 

inte vanlig, men troligen mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Klibbflamskivling, Pholiota spumosa    Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed 

barriga skogsstigar. Svampen växer i ett örtrikt skogsbryn väster om Benestugan. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 9  Värde:  13 p (M2 S2 A4, FN2 FF3)  

Motivering: Många sällsynta arter knutna till död ved, 

bland annat ullticka och brandticka. Fin skog för 

friluftsliv. 

 
Läge:  Västsydväst om Benestugan Datum för fältbesök:   9.10.2019  

Areal: 9,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde, i Ö delen klass 2 

Naturgeografi: Området består till största delen av en låg bergsrygg med småblockig ytmorän i 

svackor och sekundärt bildad torv i djupare sänkor. Berggrunden består av gnejs och sura mineral 

dominerar även i moränen. Detta framkallar starkt sura, urlakade råhumusjordar. Terrängen sluttar 

mot norr och marken avvattnas mot åkrarna. På själva planet stannar vatten kvar i fördjupningar och 

svackor. 

Naturtyper: Likåldrig tallskog med risvegetation, skogskärr 

Ekologiska strukturer: Död ved finns spritt i skogsområdet, mest medelgrova tallar och granar samt 

klen lövved av olika dimensioner. Nära Benestugan förekommer död ved i större omfattning och här 

finns också flera ovanliga svampar. Topografisk variation och fuktighetsförhållanden är positivt för 

diversiteten. 

Naturbeskrivning: Till största delen en låg bergsplatå som till största delen är täckt av ett ytligt 

moränlager, där det växer rikligt med blåbärsris och här och var även fläckar med ljung och lingonris. 

Trädskiktet domineras av tall men det finns även partier med blandbarrskog med inslag av björk. 

Vegetationen är mycket ensartad. I skogen finns en del äldre träd och mot Benestugan även grova 

träd och en hel del grov död ved med bland annat ullticka och litet längre åt väster även brandticka. I 

området sydväst om Benetorp finns också ett mindre skogskärr med en öppen vattenspegel som har 

betydelse för den biologiska mångfalden och för viltet. I kanterna växer skvattram, kråkbär och 

tuvull.  

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, inga åtgärder de senaste decennierna. 

Eventuell skötsel:  Skogsbruksplanen, bestånd 56 (V delen) föreslår slutavverkning, men inte inom 

den närmaste 10-årsperioden. Oavsett åtgärder är det viktigt att spara död ved på nordsluttningen V 

om Benestugan med flera rödlistade arter. Med tanke på områdets potential för friluftsliv och 

förekomsten av flera rödlistade arter finns bättre alternativ än att avverka skogen. 

Friluftsliv: Området har en fin potential som rekreationsskog. Enstaka rid- och promenadstigar visar 

att området nyttjas redan idag. Markerna är lättgångna och rika på bär och svamp. 

Biologisk mångfald: Trots att området mest består av medelålders tallskog med en ensartad 

vegetation av blåbärsris finns rester av äldre skog, grov död ved och flera rödlistade arter och 

signalarter. Förekomsten av kolflarnlav visar att det tidigare brunnit i området. 
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Fig. 24. Strövstig i vacker barrskog. 

 

Naturvårdsarter 

Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila   Denna lav är brun med ljus kant, taktegellik och växer på 

oftast bränd tallved i gamla naturskogar med tall. Arten kräver ständig tillgång på grov, bränd tallved 

i skogar där bränder varit cykliskt återkommande. Växer här på minst en tall. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i 

tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Brandticka, Pycnoporellus fulgens   Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med 

klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova, 

förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit 

vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus    Ulltickan lever på undersidan av gamla granlågor. Den är 

mörkbrun med en rostbrun ullig tillväxtzon. Arten är i huvudsak knuten till restbestånd av 

barrnaturskog, gärna med en lång kontinuitet av död ved. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD 

SOM NT (Nära hotad) 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 
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Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. 

Gammelgranslaven växer här på flera granar i nordsluttningen. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.  

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Spetspucklig kanelspindling, Cortinarius croceoconus   Denna småväxta spindelskivling växer 

tillsammans med gran, har en brun, mycket spetstoppig hatt och rödbrunt velum (trådbeläggning) på 

foten. Den är ganska ovanlig men inte speciellt knuten till skyddsvärda skogsmiljöer. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

 

Utbredningskarta – brandticka (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 10  Värde:  14 p (M3 S2 A5, FN2 FF2)  
Motivering: Ädellövskog, gamla lövträd, 

kulturmarksflora, rikt fågelliv, många naturvårdsarter. 

 
Läge: Benestugan Datum för fältbesök: 8.4.2019, 7.6.2019, 9.10 2019, 28.10 2019 

Areal: 2,3 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Småkuperad topografi med bergkullar, moränslänter med sandig morän och i lägre 

partier glaciallera. Berggrunden består av gnejs. Mullartad jordmån i torpträdgården och längre åt 

väster i lövdominerade partier. Vattnet leds ned mot lövskogen, genom vilken det går ett brett dike. 

Naturtyper: Gräsmark (torpträdgård), ädellövskog, tall-ekbacke, lövbryn, hällmark 

Ekologiska strukturer: Rik variation av gamla och unga lövträd, busksnår, solexponering, beskuggning 

och blommande örter och buskar, även variation i fuktighet. Död ved förekommer ganska rikligt, 

mest lövträd. Sammantaget en variationsrik miljö av stor betydelse för artdiversiteten. 

Naturbeskrivning: Vägen mot Benestugan passerar en igenväxt åkermark med bryn av lövträd. På 

vägens norra sidan växer en ek-tallskog i en backe med blockig ytmorän. Ekarna är omkring 50-åriga 

och vegetationen gräsrik. Mot torpet växer en blandskog med tall, ek och sälg samt några stora fina 

aspar av betydelse för fågellivet. Vid torpet står en stor välvuxen ask, som troligen är ett gammalt 

vårdträd. Stigen förbi torpet går åt sydväst genom en lövskog på stenig, dels fuktig mark. I lövskogen 

finns en del körsbär, ask, alm och asp samt en hel del död ved av lövträd. På platsen lär det tidigare 

funnits inte mindre än fyra torp med tillhörande uthus m.m. Det nyaste av dem är Benestugan, som 

numera är sommarbostad. Marken kring tomten är något vildvuxen. På berget, cirka 40 meter öster 

om torpet, finns delar av en husgrund, som troligen varit ett uthus samt två äldre källargropar.  

Nuvarande markanvändning: Ingen. Området är igenväxande och extensivt skött (trädgård). 

Eventuell skötsel:  I skogsbruksplanen, bestånd 52, är naturvårdsmål ett orört bestånd med 

bevarande av naturvärden som syfte. Det råder ingen tvekan om bedömningen. Död ved av lövträd 

är en bristvara i kommunen och det är angeläget att den lämnas kvar och att andra lövträd får 

möjlighet att växa sig stora. 

Friluftsliv: Området ligger nära privat torp. Den lilla vägen nyttjas ibland för närrekreation. På sikt kan 

stigen bli en port upp till område 9. 

Biologisk mångfald: Vid torpet blommar under våren flera lökväxter som Scilla, vårstjärna, vårlök, 

krokus, snödroppar, påskilija och vårkrage. Det finns också fruktträd och bärbuskar av olika slag samt 

en del torrmarks- och kulturväxter som brudbröd, mandelblomma, silvergröe och rosenrips. Väster 

om torpet finns det lövskog med äldre träd, bland annat gamla askar och lönnar. Miljön är viktig för 

insekter, såväl pollinatörer som vedlevande arter. Vid ett stickprov insamlas sex arter bärfisar. Det 

finns även en intressant fågelfauna med bland annat sparvhök, törnskata, kattuggla och skogsduva 

Naturvårdsarter 

Almrostöra, Hymenochaete ulmicola   Almrostörat är en skinnsvamp som växer på grov bark av alm. 

Hatten har oftast en utböjd kant och en rostbrun undersida. Arten beskrevs så sent som 2005. 

Genom att almarna minskar katastrofalt i Sverige är även almrostörat en hotad art. Den växer på en 

gammal alm strax väster om Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 
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Orangepudrad klotterlav, Alyxoria ochrocheila   Som det svenska namnet på arten antyder har 

fruktkropparna på ovansidan en orange mjöllik beläggning, som ibland kan saknas. Arten som växer 

nära Benestugan vid basen på en gammal alm är beroende av lång lövträdskontinuitet. Ny för 

Södermanlands län. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad). 

Sånglärka, Alauda arvensis   Vårens sändebud, den välkända sånglärkan, som brukar fylla fälten med 

sin smattrande drill, har blivit allt ovanligare på grund av minskad variation i odlingslandskapet. Detta 

missgynnar bland annat fågelns häckningsbiotoper. Vid Benestugan finns fortfarande lämpliga 

häckningsmiljöer för sånglärka. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Spillkråka, Dryocopus martius   Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och 

blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har 

arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Skogsalm, Ulmus glabra   Arten är rödlistad som CR (akut hotad), men är ännu vanlig i Sörmland och 

tillmäts ännu inte så högt naturvärde. Almarna vid gården är dessutom möjligen planterade. Viktig 

som värdträd för den hotade svampen almrostöra! 

Grå punktlav, Acrocordia gemmata   Denna skorplav hittades nära och strax öster om Benestugan på 

lövträd. Den växer på gamla lövträd, är inte ovanlig, men har ett visst indikatorvärde, i Oxelösund 

tidigare funnen på flera av öarna i skärgården. SIGNALART 

Lönnlav, Bacidia rubella   Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika 

lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. Den växer på flera av lövträden vid 

Benestugan. SIGNALART 

Slanklav, Collema flaccidum   Slanklav hör till gelélavarna. Bålen är mörkt olivgrön och sväller i väta. 

Arten växer på lövträd vid Benestugan. Arten visar alltid på skogsmark med höga naturvärden. Den 

indikerar miljöer med hög och jämn luftfuktighet och skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds 

kommun. SIGNALART 

Barkticka, Oxyporus corticola   Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda 

stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter 

och höga naturvärden i övrigt. Svampen växer här på en asplåga i blandskog med asp i områdets 

västra del. SIGNALART 

 
Fig. 25. Barkticka på undersidan av en asplåga. 

 

Vit vaxskivling, Cuphophyllus virgineus   Vit vaxskivling växer ofta i gräsmarker, ibland också i lövskog. 

I denna miljö indikerar den artrika svampmarker, som ofta har sitt ursprung i en tidigare 

hagmark/löväng. Vit vaxskivling växer i gräs under lövträd nära Basttorpsvägen. SIGNALART 
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Gullviva, Primula veris   Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre 

odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig 

som vild, men har på många håll, som här vid Benestugan, en gång planterats in på tomter och i 

trädgårdar. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har blivit mer stabil.  LISTAD I 

FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1 

Andra intressanta arter 

Groporangelav, Caloplaca obscurella   Denna art är ovanlig och har en bål med både soral och 

apothecier, de förra med skålformat utseende. Arten växer på basen av lövträd strax väster om 

Benestugan. Andra fyndplatsen i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun. 

Klotterlav, Alyxoria varia   Laven har en tunn, skorplik, ljusgrå bål med svarta, ovala – långsmala 

apothecier. Den växer nästan enbart på grova ädellövträd. Arten växer här på en gammal alm. 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Kattuggla, Strix aluco   Kattugglan häckar tämligen allmänt i löv- och blandskog med mera, där det 

finns tillgång till ihåliga lövträd. Man känner igen den på storleken och på det typiska hoandet. 

Skogsduva, Columba oenas   Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på 

konkurrens med kajor och brist på bohål. Vid Benestugan finns gott om bohål för skogsduva. Tidigare 

rödlistad. 

Purpurbrun spindling, Cortinarius anthracinus   Arten som är mörkt purpurbrun med vackert 

rödbruna skivor, är i Sverige mer eller mindre sällsynt. Den är kalkgynnad och växer i såväl barr- som 

lövskog. Vid Benestugan växer den i ädellövskogen strax väster om torpet. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Askskinn, Peniophora limitata   Detta skinn är utan tvekan vanligast på ask. Då asken minskar i 

Sverige på grund av askskottsjukan är det troligt att askskinnet kommer att rödlistas inom kort. Arten 

påträffas på undersidan av nedrasade askgrenar i lövskogen väster om torpet. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Taggticka, Sistotrema confluens   Ny för Oxelösunds kommun. Marklevande ticka med taggar istället 

för porer, starkt vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler. 

Rutsopp, Xerocomellus chrysentheron   Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer 

med bördig jordmån. I området växte den på en märklig växtplats – en igenväxande åker på lera. Ny 

för Oxelösunds kommun. 

Liten fläckhätta, Mycena maculata   Denna lilla hätta växer på död ved som grenar och stubbar av 

lövträd, främst ek, och utmärks av rödbruna fläckar under hatten på skivorna. Svampen upptäcktes 

75 m SV om torpet på en lövträdsstubbe. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 11  Värde:  10 p (M1 S2 A3, FN2 FF2)  

Motivering: Dalgång med gransumpskog, värdefulla 

svampar bland annat gultoppig fingersvamp och 

ringskräling. Friluftsliv. 

 
Läge: Nordost om Basttorp  Datum för fältbesök:   2.9.2019 

Areal: 1,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Dalsänka med slänter av sandig morän. På sluttningarna talrika mossöverväxta ytnära 

block, i dalsänkan inblandning av lera och lövmull. Marken lutar svagt åt väster, men avrinningen är 

svag vid normala nederbördsöverskott. Jordmånen är en kalkfattig, urlakad råhumus. 

Naturtyper: Olikåldrig, grandominerad barrskog, gransumpskog 

Ekologiska strukturer: Sparsam förekomst av död ved, mest av klenare dimension. En del stubbar 

visar på en tidigare gallringsfas och bidrar till död ved. Ekologiskt intressant tuvbildning i den fuktiga 

skogen.  

Naturbeskrivning: Olikåldrig grandominerad barrskog med undertryckta björkar och enstaka större 

tallar, de senare i en moränsluttning mot norr. Tallarna är tämligen likformiga, cirka 80 - 90 år gamla. 

I det centrala partiet växer en värdefull gransumpskog med omgivande ris-mossrika marker. Här finns 

en hel del linnea – en art som minskat oroväckande mycket i Sörmlands skogar. Sumpskogen omges 

på båda sidor av berg.  

Nuvarande markanvändning: Tidigare skogsbruk, inga sentida åtgärder. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 63, bör området lämnas orört. Resultat av 

inventeringen visar att förslaget är riktigt. Den fuktiga granskogen med äldre björkar utgör efter 

några decennier en viktig del av den biologiska mångfalden då det kommer att alstras en hel del död 

ved i ett område med hög mark- och luftfuktighet. 

Friluftsliv: Området är väl utnyttjat för rekreation. Stigen som leder genom område 12, norr om 

sumpskogen, går även igenom detta skogsbestånd. Stigen med omgivningar används för 

skogspromenader, ridning och annan rekreation som bär- och svampplockning. Fin friluftsskog, 

lättgången terräng. 

Biologisk mångfald: Sumpskog med avvikande flora med bland annat topplösa, mannagräs, 

björnmossa, klubbvitmossa och granvitmossa samt bland svampar rödgul trumpetsvamp, 

ringskräling, vitmosskremla, gultoppig fingersvamp och kärrsopp. 

Naturvårdsarter 

Gultoppig fingersvamp, Ramaria testaceoflava   Denna fingersvamp är ganska liten med vackert gula 

fingertoppar på unga exemplar. Arten förekommer nästan bara i något rikare granskogar och är 

hotad på grund av det rådande intensiva skogsbruket. Svampen växer utmed en stig i mossig 

granskog i västra delen av området. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Spillkråka, Dryocopus martius   Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och 

blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har 
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arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Rödgul trumpetsvamp, Craterellus lutescens   Denna välkända svamp är en fin indikator på fuktiga 

skogsmiljöer som normalt har höga naturvärden. Den är sällsynt i urbergsbygder men är där en fin 

karaktärsart för sumpskogar med visst ytligt vattenflöde. I kommunen endast känd från 

Basttorpsskogen, där den 2019 hittades i två fint utbildade sumpskogar. SIGNALART. Ny för 

Oxelösunds kommun. SIGNALART. 

 
Fig. 26. Rödgul trumpetsvamp växer i kanten av sumpskogen. 

 

Andra intressanta arter 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Skogsbjörnbär, Rubus nessensis   Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst 

klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll, däribland här i kanten av sumpskogen. 

Ringskräling, Tubaria confragosa   Denna sällsynta art avslöjas bland annat genom den fotens tydliga 

ring och växtplatsen på murken lövved. Arten växer här ganska rikligt på murken lövträdslåga i fuktig 

barrskog nära en stig. Funnen på sex lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 12  Värde:  10 p (M1 S1 A3, FN2 FF3)  

Motivering: Fina marker för friluftsliv. 

 
Läge: Väster om Ängtorp  Datum för fältbesök:   2.9.2019 

Areal: 5,7 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Småkuperad bergig terräng med en bred höjdplatå i söder. Längre åt norr 

moränmarker i svag sluttning men med uppstickande berghällar. Jordarten är en sandig morän med 

hög genomsläpplighet. Den är rik på små – medelstora, ytliga, i regel mossöverväxta block. 

Jordmånen är en råhumus med urlakat ytskikt, i svackor med tendens till sekundär torvbildning. 

Hydrologin lokal, regnvatten samlas i terrängens svackor, troligen mycket svag avrinning mot 

omgivningarna. 

Naturtyper: Medelålders, risrik tallskog, hällmarkstallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, mest taniga – medelgrova lågor av tall 

samt enstaka torrakor. Området är annars fattigt på variation. 

Naturbeskrivning: Talldominerat skogsområde med medelålders, cirka 90-årig tallskog, där vissa träd 

sannolikt är en bra bit över hundra år. Träden är inte speciellt grova, troligen har de uppstått genom 

självföryngring på tidigare hyggesmark. Berghällar förekommer i mosaik med sänkor där det växer 

blåbär, lingon, ljung och kråkbär. Norrut är marken mindre bergig och blåbärsris uppträder över stora 

ytor. Vegetationen i området är påfallande homogen. I östra delen av området växer blandbarrskog 

med tall, gran och björk och mycket blåbär. 

 
Fig. 27. Tallskog med fina blåbärsmarker. 
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk genom gallring, dock har inga åtgärder vidtagits under 

senaste decennierna. Många stubbar visar på att det nuvarande tallbeståndet utvecklats genom 

gallring. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 62, föreslås slutavverkning, dock inte under det 

närmaste decenniet. Området bör prioriteras för friluftsliv. 

Friluftsliv: Området är idag bara extensivt utnyttjat för friluftsliv men äger en stor potential för 

friluftsliv på grund av lättgången terräng och marker rika på blåbär och lingon. Genom att det ligger 

centralt i Basttorpsskogen är det också till stor del avskärmat från vägtrafik och buller. Små smala 

stigar finns, oklart om viltstigar eller om de även utnyttjas för promenader och liknande. 

Biologisk mångfald: Området är fattigt på biologisk variation, vilket är en följd av få trädarter, litet 

lövinslag och ensartade växtsamhällen i kombination med en jämn topografi. 

Naturvårdsarter 

Gulsparv, Emberiza citrinella   Gulsparven är en gulbrokig långstjärtad sparv. Den häckar i snåriga och 

täta skogs- eller buskområden. Arten har drabbats hårt av bekämpningsmedel inom jordbruket och 

stora delar av populationen dog ut under senare hälften av 1900-talet. Den har dock återhämtat sig 

under senare år. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Krushättemossa, Ulota crispa   Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar 

och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra 

naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på 

tunna grenar av rönn. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Vedpyttelav, Strangospora moriformis   Denna lav växer på död ved av tall, här funnen på två lågor i 

hällmarkstallskog. Arten har spridda förekomster i Sörmland, i Oxelösunds kommun tidigare på 

Ramnö. 

Hamamelistes betulinus   En gallbildande bladlus i familjen gömbenbladlöss. Den bildar 

karaktäristiska bladgaller på björk med konvexa, krusiga bucklor. Enligt Artportalen rapporterad 8 

gånger i Sverige, men är sannolikt mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 13  Värde:  9 p (M1 S2 A4, FN1 FF1)  

Motivering: Hällmark med mycket gamla tallar och 

värdefull kryptogamflora. 

 
Läge: Skog NV om Danviksavfarten Datum för fältbesök:   13.8.2019 

Areal: 2,7 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Höjdplatå med nakna bergytor, småkuperad med mosaik mellan bergkullar och 

moränklädda sänkor. Svag dränering, det mesta vattnet samlats i bergets fördjupningar. 

Naturtyp: Hällmarkstallskog 

Ekologiska strukturer: Ett 20-tal tallar, nedfallna under de senaste 20 åren, utgör den döda veden. 

Annars liten ekologisk variation. 

Naturbeskrivning: Bergig tallskog, småkuperad med mosaik av renlavsklädda berghällar och 

mellanliggande ljung-lingonklädda moränsänkor. Ett typiskt mosaiksamhälle bildas av renlavsmattor 

hällar och kuddar med blåmossa. Tallskogen är relativt tät, olikåldrig, mest 40 - 60 - åriga träd med 

inslag av mycket gamla, men ej särdeles grovvuxna tallar. Död ved förekommer i viss omfattning. 

 
Fig. 28. Typisk hällmarkstallskog med renlavsmattor. 

 

Nuvarande markanvändning:   Impediment. Inget skogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen ska området betraktas som ett impediment. En viss 

gallring av den yngre tallgenerationen gynnar tillväxten av de äldre tallarna och ljusklimatet i 

hällmarken. 

Friluftsliv: Friluftslivet på hällmarken är mycket extensivt och renlavsmattorna saknar slitage. 
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Biologisk mångfald: Området har troligen en lång kontinuitet av tall och död ved, vilket signaleras av 

flera rödlistade arter och signalarter. 

Naturvårdsarter 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller som här på torra, gamla, solexponerade 

lågor av tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra 

hotade arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i 

tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Blodticka, Meruliopsis taxicola   Blodtickan är en vedlevande ticka på barrträd, norrut i landet ofta på 

grova granlågor, söderut mest på döda tallgrenar. Även om blodtickan är bättre som signalart i norr 

och där indikerar skyddsvärda skogar, är arten även i Sörmland rätt ovanlig och vanligare i äldre skog 

där det är gott om död ved av tall. SIGNALART 

Revlummer, Lycopodium annotinum   Denna lummer växer normalt i fuktig barrskog. Enda 

lummerlokalen i hela Danviksområdet. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING.  

Andra intressanta arter 

Skägglav, Usnea dasypoga   Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar 

med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har 

gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende. 

Den växte här på en gammal björk i en bergkant. 

Knölig flarnlav, Xylopsora caradocensis   Denna lav är en viktig signal på gammal tallskog med 

solbelyst, hård tallved och hittades här på en av tallarna. I kommunen tidigare funnen på Ramnö och 

Vitholmen. 

Xylographa rubescens   Denna art är mycket ovanlig och endast rapporterad från en handfull 

växtplatser i Sörmland. Den påträffades på ljus, solexponerad ved av tall i hällmarksmiljö. 

Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena   Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och 

att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är 

långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av 

död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 14  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN2 FF3)  

Motivering: I sydost ovanliga insekter i bryn mot söder, 

längre norrut partier med gammal barrskog. 

 
Läge: Skog väster om Ängtorp Datum för fältbesök:  20.8.2019 

Areal: 9,0 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Topografin är mycket varierad med små höjder och bergribbor i mosaik med små 

kärr- och mossestråk. Morän dominerar i gränspartierna och är i regel relativt blockig. I sänkorna 

uppträder vitmosstorv. De lösa jordlagren är en starkt urlakad urbergsmorän. Hydrologin är anpassad 

till terrängens kupering, där kärr och mossestråk tar emot vatten från omgivningen. Då området 

befinner sig på en relativt jämn platå, stannar det mesta vattnet kvar i dalstråken. 

Naturtyper: Blåbärstallskog, asp-granskog, lavrik hällmark, fattigkärr 

Ekologiska strukturer: Området äger inga berg eller branter. En kvalitet i beståndet är att död ved 

förekommer allmänt, mest tall, men även gran och enstaka lövträd som asp och björk. Det finns både 

vindfällen som träd som brutits av och kvarlämnat naturliga högstubbar. Det finns även stående döda 

tallar, s.k. torrakor och döda stående granar. Lågorna är av olika ålder och nedbrytningsgrad vilket är 

positivt för kontinuiteten. Av död ved finns också gamla stubbar samt solexponerad död ved på 

hygget mot landsvägen. 

Naturbeskrivning: Medelålders – något äldre, oftast olikåldrig barrdominerad skog, som till 

huvuddelen består av tall, särskilt i höglänta partier, på ren moränmark med inslag av gran och 

enstaka lövträd. Flera av tallarna är minst hundra år gamla. I västra delen av området finns en fin 

dalgång med gran och asp. Skogen har gallrats kontinuerligt och har en luftig karaktär. Terrängen är 

småkuperad vilket ger en stor variation i fuktighet, jordtäckets mäktighet och vegetationens karaktär. 

På berghällarna förekommer många renlavar, bägarlavar, islandslav, enstaka ljung och kruståtel, på 

moränsluttningar dominerar blåbärsmarker med ett ofta stort inslag av lingon och i sänkorna är det 

mest vitmosstorv, starr och enstaka örter som topplösa och vattenklöver. Även om naturtyperna är 

triviala ger variationen en viss artmångfald. 

Nuvarande markanvändning: Inget skogsbruk för närvarande, men beståndet har tidigare gallrats. 

Sluttningen mot vägen är nyligen avverkad. 

Eventuell skötsel:  Skötseln bör i framtiden inriktas mot friluftsliv. 

Friluftsliv: Området har en hög potential för friluftsliv och utnyttjas redan idag för olika aktiviteter 

som promenader, svamp- och bärplockning, ridning och orientering. Ett par relativt frekventerade 

stigar går från landsvägen upp i skogen. Den södra stigen försvinner ut i fält av lingon och blåbär och 

utnyttjas troligen av bärplockare och för kortare promenader. En stig litet längre norrut utnyttjas 

bland annat för ridning. 

Området är lättgånget om man går ovanpå bergshöjderna och undviker kärren. De stora 

förekomsterna av bärris som blåbär och lingon är en stor tillgång för friluftslivet. Likaså är närheten 

till väg viktig. 

Biologisk mångfald: Gamla tallar och död ved förekommer och ökar diversiteten i området. 

Sydöstsluttningen mot vägen är intressant genom flera ovanliga insekter, gynnade av det klimatiska 

läget. 
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Fig. 29. Väl använd stig i barrskogen i område 14. 

 

Naturvårdsarter 

Tallticka, Phellinus pini    Arten är knuten till mycket gamla tallar av minst 100 - 150 års ålder. Arten 

är signalart i skogsbruket och signalerar biotoper med mycket höga naturvärden. I beståndet 

påträffades arten på två ställen i ett par gamla tallar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Clypeococcum hypocenomyces   Denna art hör till lavarna men parasiterar på flarnlav hos vilken den 

bildar svarta fläckar. Ny för Oxelösunds kommun. 

Cis glabratus – en skalbagge funnen på klibbticka. Lik klibbtickgnagaren men är betydligt mindre (1,5 

mm). Arten är sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds kommun. 

Röd vasspiga, Coccidula rufa   Ljusröd, välvd skalbagge som hör till nyckelpigorna men som är 

ovanligt avlång för att vara en nyckelpiga. Normalt sett föredrar arten fuktiga marker, men kan flyga 

upp även mot torrare marker för att leta bladlöss. Baggen, som inte är ovanlig, är funnen på ett 10-

tal lokaler i Södermanlands län, men sannolikt mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Limnobaris dolorosa   En 3 - 4 mm lång vivel. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Longitarsus melanocephalus   En skalbagge inom familjen bladbaggar, kännetecknad av de kraftiga 

låren på bakre benparet. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen Sjätte fyndet i 

Södermanland, närmaste lokaler runt Nyköping. Ny för Oxelösunds kommun. 

Plagiodera versicolora   En skalbagge inom familjen bladbaggar med kort kroppsform, rödbruna 

täckvingar och mörkt huvud. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Stubbsmet, Brefeldia maxima – en myxomycet (slemsvamp) som bildar stora vita geggor på bland 

annat gamla stubbar. Arten är bara funnen en gång tidigare enligt Artportalen, men kan vara 

förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Svarteggad skölding, Pluteus atromarginatus –är relativt ovanlig. Den växer på gamla stubbar och är 

noterad från ett drygt 20-tal platser i länet, närmast på Arnö utanför Nyköping. Påträffad på en 

stubbe nära Basttorpsvägen SSO om Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun. 

Grå albuckla, Taphrina tosquinetii - en rätt ovanlig, gallbildande blåssvamp som angriper blad av 

klibbal. Vid angrepp blir alens blad förstorade och från bladytan sväller det upp stora blåsor, som kan 

omfatta hela bladet. Svampen växer här rikligt på unga alskott i diket utmed Basttorpsvägen. Arten 

har rapporterats bara sex gånger tidigare i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun. 

Skogsbjörnbär, Rubus nessensis   Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst 

klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll i området. 

Purpurhätta, Mycena purpureofuscca   Purpurhättan är en mindre vanlig svamp med en vackert 

mörkviolett skivegg. Den växer på död ved av barrträd, oftast i litet äldre skog och upptäcktes här på 

en låga av gran nära stigen söderut från Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun. 

Utbredningskarta – grå albuckla (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 15  Värde:  5 p (M1 S1 A1, FN1 FF1)  

Motivering: Hygge med stor förlust av biologisk 

mångfald av skoglevande arter.  

 
Läge: Söder om Tegeltorp  Datum för fältbesök   20.8.2019 

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Moränsluttning med en del ytnära block.  

Naturtyp: Hygge  

Ekologiska strukturer: Varm, östexponerad sluttning av värde för insekter (initialt). Död ved i form av 

hyggesavfall. 

Naturbeskrivning: Tidigare barrskog av gran och tall som avverkats under 2010-talet. På det så 

uppkomna hygget växer idag kvarlämnade tallar och björkar samt en hyggesvegetation med 

lövbuskar, kruståtel och kvävegynnade örter.  

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  Avverkningen har skett på ett skonsamt sätt och en rejäl skärm av frötallar och 

björkar har lämnats. Målet bör vara blandskog, gärna med ökat lövinslag och att de kvarlämnade 

träden får växa vidare och på sikt alstra död ved. 

Friluftsliv: Det smala hyggespartiet är idag ointressant för friluftsliv, då framkomligheten är 

begränsad. 

Biologisk mångfald: Den varma hyggesmiljön är temporärt av intresse för vissa insekter som älskar 

ljus och värme. Kring en liten bod uppträder en del kultur- och ängsväxter som syltåg, vindaggkåpa, 

såpnejlika, ljust kungsljus, gökärt, blodrot, bockrot, ärenpris och skogsviol. 

Intressanta arter 

Vindaggkåpa, Alchemilla vestita   Denna daggkåpa är tämligen allmän och känd från några få platser i 

kommunen. Beståndet vid den lilla boden är det enda i inventeringsområdet. 

Syltåg, Juncus tenuis   Syltåg är ett ljusgrönt halvgräs med långa, mycket smala stödblad som når 

långt ovanför blomställningen. Det är en nykomling i den svenska floran och har i många trakter 

expanderat starkt under senaste decennierna. Växer nära den lilla boden. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata   Arten är funnen under en hatt av ostronmussling på 

solbelyst asplåga på hygget mot landsvägen. Arten är mykofag (äter svamp). Arten är ovanlig i 

Sörmland, föga rapporterad, men har i kommunen tidigare påträffats av Hans Ahnlund 2012 på Stora 

Äspskär.  

 
Fig. 30. Korstecknad svampbagge 
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Område 16  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN2 FF3) 

Motivering: Dalgång med stor variation av 

vegetationstyper och arter. Rik förekomst av död ved. 

Flera ovanliga arter, bland annat vednavling och 

vedsvartspik. Viktigt område för friluftsliv. 

 
Läge: Basttorpsskogens södra del Datum för fältbesök   13.8.2019 

Areal: 5,6 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Mot landsvägen i söder en brant moränslänt, ovanför denna två höjdryggar. Mellan 

dessa urbergsryggar leder en dalgång. Moränen är relativt storblockig, jordmånstypen en råhumus 

med urlakat ytskikt. Inga ytliga vattenflöden, men ett grunt dike leder vatten från dalgången åt 

väster. 

Naturtyper: Olikåldrig granskog, sumpskog, blåbärstallskog, mossrik barrskog 

Ekologiska strukturer: Död ved, mest klena – medelgrova stammar och gamla stubbar av gran, även 

högstubbar, samt av tall och björk förekommer i hela området. Variation i vegetation och 

markfuktighet, fina strukturer i sumpskog med låga socklar och sänkor som tidvis kan vara 

vattenfyllda. Frånvaro av riktigt gamla träd. Cirka 75 m NV om vägavfarten mot Danvik finns ett parti 

med stora mängder död ved, däribland grova, solexponerade tallågor. Dessa kan möjligen vara 

substrat för rödlistade skalbaggar. 

Naturbeskrivning: Dalgång med olikåldrig, cirka 90-årig, moss-risrik, grandominerad barrskog. I högre 

terräng som i sluttningarna mot dalsänkan växer mest tall, i fuktigare partier även en del lövinslag 

som klibbal och glasbjörk. Vegetationen är rik på blåbär och skogsmossor, i fuktiga partier växer även 

en del sumpskogsväxter som stor kvastmossa, björnmossa, räffelmossa, gran- och spärrvitmossa, 

mannagräs och stjärnstarr. I områdets västra del växer en 60 - 80-årig tallskog med ett fältskikt av 

blåbär och enstaka död ved. 

Nuvarande markanvändning: Gallringsskogsbruk, spår av gallring i form av äldre stubbar kan ha 

utförts för cirka 30 - 40 år sedan. Inga åtgärder tycks ha utförts därefter. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 68, bör skogen slutavverkas inom en 10-

årsperiod. Med hänsyn till att skogen har stora värden för friluftslivet och även potentiellt kan hysa 

rödlistade arter, bör inte slutavverkning planeras. I området hittades vid inventeringen även sällsynta 

lavar och svampar. 

Friluftsliv: Fantastiska bärmarker med stora mängder blåbär. En fin, väl utnyttjad skogsstig leder 

genom dalgången österut från stigen som går norrut till Benestugan. Längs dalgången kan man 

vandra i en fin skog med mjuka mossmattor. Inga sidostigar från denna kunde upptäckas. Idag är 

området mest utnyttjat för närrekreation men har förutsättningar att utvecklas till en fin friluftsskog 

med rik tillgång till bär och svamp. 

Biologisk mångfald: Markerna är lämpliga för att kunna hysa rödlistade svampar som taggsvampar, 

fingersvampar med flera, vilka 2019 hade ett mycket dåligt år i Sörmland och inte visade sig ens på 

kända lokaler. Den skyddade dalgången med sin allt äldre skog och förekomster av död ved har en 
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stor potential att utvecklas till en nyckelbiotop med höga naturvärden. Intressant förekomst av den 

sällsynta svampen vednavling samt av två mycket ovanliga lavar. 

Naturvårdsarter 

Rödgul trumpetsvamp, Craterellus lutescens   Denna välkända svamp är en fin indikatorart i fuktiga 

skogsmiljöer som normalt har höga naturvärden. Den är sällsynt i urbergsbygder men är där en fin 

karaktärsart för sumpskogar med visst ytligt vattenflöde. I kommunen endast känd från 

Basttorpsskogen, där den 2019 hittades i två fint utbildade sumpskogar. Ny för Oxelösunds kommun. 

SIGNALART. 

Andra intressanta arter 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där förekommer andra arter som signalerar äldre skog. 

Vedsvartspik, Chaenothecopsis savonica   Parasit på nållavar eller på frilevande alger i ved. Laven har 

blott en halv mm höga, svarta fruktkroppar. Den har en vidsträckt utbredning men troligen ganska 

ovanlig, om än säkert mycket förbisedd. Under 1990-talet påträffades den som ny för Sörmland på 

ett par lokaler på Mälarmården, senare även i Södertäljetrakten. Ny för Oxelösunds kommun. 

Micarea lignaria var. endoleuca   Denna lav lever på död ved, särskilt tall, i äldre skogar. Varieteten 

är tidigare inte rapporterad från Sverige, men är sannolikt mycket förbisedd i inventeringar.  

Vednavling, Gerronema xanthophyllum   Denna sällsynta vedsvamp växte vid basen av en grov tall i 

sumpskogen. Den är till färgen gråaktig men blir när den åldras nästan rostgul i färgen. Arten tycks 

vara vanligare i äldre skogar med förekomst av död ved. Sjunde fyndplatsen i Sörmland. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

 
Fig. 31. Vednavling – en mässingsgul svamp på grov tall 

 

Puckelkremla, Russula caerulea   En ganska ovanlig kremla, igenkänd på den mörkt rödbruna färgen 

och att det mitt på hatten finns en tydlig puckel. Kremlan bildar mykorrhiza med tall. Arten har en i 

landet mycket ojämn utbredning, men är funnen på ganska många platser i Sörmland. Ny för 

Oxelösunds kommun. 
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Område 17  Värde:  12 p (M2 S2 A4, FN2 FF2)  

Motivering: Hygge. Fint ekbestånd närmast vägen med 

100 – 150-åriga ekar. 

 
Läge:  Basttorpsvägen Datum för fältbesök:   12.8.2019 

Areal: 2,0 ha  NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Moränsluttning mot vägen i söder. Vattenavrinning sker längs berggrunden ned mot 

vägdiket. Berggrund och morän utgörs av silikatrika mineral och jordmånen är en tydlig råhumus. 

Mineraljorden är blottad på flera håll. 

Naturtyp: Hygge med kvarlämnade enstaka tallar och björkar 

Ekologiska strukturer: Solexponerad död ved som klenved, även varma fläckar med blottad jord, 

medelålders till äldre ekar längs vägen, men inga jätteträd. Brynmiljö med vissa botaniska värden. 

Naturbeskrivning: Mot Basttorpsvägen i söder uppträder ett smalt hygge med kvarlämnade tallar 

och enstaka björkar. Hygget befinner sig på en kraftig, solexponerad sluttning med dominerande 

hyggesvegetation. Närmast vägen finns små klippavsatser och varma moränpartier med 

torrängsflora. Närmast vägen finns en del buskvegetation och medelålders ekar. De flesta ekarna 

uppträder nära vägen, där de delvis bildar en allé. Ekarna har stor betydelse för den biologiska 

mångfalden i den solexponerade miljön, men har ännu inte utvecklat specifika värden då de inte 

uppnått tillräckligt hög ålder. En av ekarna är emellertid uppemot 150 år och på den finns flera 

intressanta lavar. 

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 74, är ambitionen produktionsskog – gallring. 

Det är dock viktigt att spara de stora lövträd, främst ekar som uppträder i brynen och i allén. 

Friluftsliv: Från vägavfarten mot Danvik, och vidare åt öster ligger en väl frekventerad promenadstig 

som fortsätter in i Basttorpsskogen upp mot Benestugan. Det är viktigt att stigen bevaras intakt och 

är lätt tillgänglig. Själva hygget är utan intresse för friluftslivet. För dem som färdas längs vägen mot 

Basttorp utgör ekmiljön en viktig ingrediens i landskapsbilden. 

Biologisk mångfald:   Den solexponerade miljön gynnar många arter av växter och insekter. Längs 

vägen och i bryn och vägslänter växer bland annat småborre, svartkämpar, getväppling och svinrot. 

Getväpplingen är viktig för en sällsynt skalbagge som samlades vid Gabrielstorp (område 4). De 

många ekarna längs vägen utgör det största ekbeståndet i Danviksområdet. Även om ekarna idag 

inte är mer än drygt 100-åriga och därför inte utvecklat så många mikromiljöer för bland annat 

insekter och lavar, kommer de på sikt bli mycket viktiga för den biologiska mångfalden och bör därför 

självklart skonas. 

Naturvårdsarter 

Hjälmbrosklav, Ramalina baltica   Denna bladlav växer på gamla lövträd, är grågrön, de enskilda 

loberna är fästa i en punkt, långsträckta, platta och bredast i spetsen där de ofta har hjälmlika 

bildningar med soredier. Arten växer här på en av ekarna i allén. I Oxelösund tidigare känd från 

Aspaviken och Stora Äspskär. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 
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Rödbrun blekspik, Sclerophora coniophaea   Denna knappnålslav har mörkt skaft, och en rödbrun 

beläggning på fruktkroppens huvud. Den växer helst i djupa barksprickor i skuggiga partier av grova 

ekar, men har norrut i landet en annan ekologi som gammal sumpskog. I området växer arten på en 

gammal ek. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

 
Fig. 32. I djupa barksprickor på gamla ekar kan man möta den rödbruna blekspiken. 

 

Triplax rufipes   Denna skalbagge lever på vedsvampar, främst ostronmussling, där den ofta delar 

plats med andra svampätande skalbaggar. Längs stigen fanns den i mängd, minst 50 ex, under hatten 

av ostronmussling tillsammans med den närbesläktade arten Triplax russica. Ny för Oxelösunds 

kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Grå punktlav, Acrocordia punctata   Denna skorplav hittades på en ek nära vägkanten. Den växer på 

gamla lövträd, är inte ovanlig, men har ett visst indikatorvärde. I Oxelösund är den tidigare funnen på 

flera av öarna i skärgården. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Triplax russica   Denna skalbagge sågs tillsammans med Triplax rufipes under fruktkroppar av blek 

ostronmussling på stubbe. Arten är tidigare känd från Oxelösund på Hasselö respektive Hasselö-

Bergö i en liknande miljö. 

Tetramesa hyalipennis   En tvåvinge i familjen kragglanssteklar som bildar strutliknande galler på 

flera olika gräs. Påträffades i vägkant vid Basttorpsvägen strax öster om avfart Djursviksvägen. Bara 

rapporterad från tre svenska fyndplatser, men måste vara mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 18  Värde:  5 p (M1 S1 A1, FN1 FF1)  

Motivering: Granplantering med förlust av biologisk 

mångfald. 

 
Läge: Basttorpsskogens sydöstra del Datum för fältbesök:   22.8.2019 

Areal: 1,5 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Moränmark med svagt blockig ytmorän. Blocken är överväxta med mossor. 

Jordmånen är en råhumus med skiktad profil.  

Naturtyp: Granplantering med björkinslag 

Ekologiska strukturer: Död ved av björk, mest klena dimensioner.  

Naturbeskrivning: Granplantering på tidigare hyggesmark med ett fläckvis relativt stort inslag av 

björk. Planteringen är röjd och röjningsavfall ligger kvar på marken. Fältskiktet är starkt utarmat i 

skuggan under granarna, där ljuset kommer åt växer mossor och blåbärsris. Fläckvis förekommer 

också örnbräken. 

 
Fig. 33. En tät, djungellik granplantering dominerar området. 

 

Nuvarande markanvändning:   Pågående skogsbruk, senast röjning av lövsly och undertryckt gran. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 69, som bör skogen gallras, vilket är en naturlig 

åtgärd i detta bestånd. 

Friluftsliv: Området är svårframkomligt och helt ointressant för friluftsliv. Inga stigar syntes.  

Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden är till stor del utarmad genom de täta 

granbestånden. 

Intressanta art 

Blåsskinn, Peniohora nuda   Arten är funnen på fyra lokaler i Sörmland och är sällsynt. Den växer här i 

ett sydexponerat skogsbryn på döda stammar och grenar av björk. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 19  Värde:  9 p (M2 S1 A4, FN1 FF1)  

Motivering: Viktigt område för insekter och fåglar med 

fynd av många ovanliga arter. 

 
Läge: Tegeltorp  Datum för fältbesök:   7.6.2019 

Areal: 1,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Fält med glacial lera med svag lutning åt sydväst. Vatten flödar ned mot vägen och 

samlas i ett litet kärrstråk.  

Naturtyp: Gräsmark 

Ekologiska strukturer: Under blomningstiden rikligt med blommande örter viktiga för många fjärilar 

och andra pollinatörer. Gräsmarkerna är runtom kransad av lövträd viktiga för fågellivet.  

Naturbeskrivning: Strax söder om Tegeltorp ligger en gammal äng, som under lång tid brukats som 

åker. I senare tid har den betats med hästar och stängslet finns ännu kvar. Gräset slås av 

regelbundet. Gammal vallflora av insådda gräs dominerar men fläckvis finns ytor med smörblommor, 

älggräs, tistlar med flera som attraherar pollinatörer. Gräsmarken omges nästan runt om av lövträd, 

som vackert ramar in den öppna marken. Vid Tegeltorp, som numera bebos permanent, växer 

lövträd som ask och lönn samt en hel del fruktträd och buskvegetation som utgör själva trädgården. 

Intill vägen finns ett par stora sälgar. Torpet har gamla anor och knutet till Stjärnholms ägor. 

 

 
Fig. 34. En sen kvällsbild från den här slagna gräsmarken vid Tegeltorp,  

sommartid en fin äng för nektarsökande insekter. 

 

Nuvarande markanvändning:  Grässlåtter 

Eventuell skötsel:  Gräsmarken bör fortsatt skötas med hävd.  

Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv. 

Biologisk mångfald: Intressant miljö med öppen, delvis blombärande mark omgiven av lövträd av 

olika slag och ålder, samt levande gårds-/torpmiljö. Viktig miljö för insekter och fåglar, bland annat är 

tre rödlistade fjärilar och flera mer eller mindre sällsynta skalbaggar noterade. 



75 
 

Naturvårdsarter 

Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe   Denna lilla guldvinge är kopparröd med mörka, 

violettonade vingkanter. Den lever i frodiga, gärna litet fuktiga ängsmarker. Arten har blivit allt 

ovanligare under senare decennier. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad. 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.  

INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1 

Andra intressanta arter 

Guldkornlöpare, Amara aenea   En mässingsskimrande skalbagge i familjen jordlöpare, lik den 

betydligt vanligare ängskornlöparen. Skalbaggen håvades in på högörter på den centrala delen av 

Tegeltorpsängen. Ny för Oxelösunds kommun 

Bruchus rufimanus   Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner 

med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Endast 

funnen på sju lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Glocianus punctiger   Skalbaggen som hör till familjen vivlar, är en kort och rund art med en ljus fläck 

på ryggen. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Funnen på fyra lokaler i 

Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun. 

Hypera viciae   Denna skalbagge är ljusbrun och har svartprickiga täckvingar. Det finns bara ett par 

tidigare uppgifter från Sörmland (mest på Vicia sylvatica). Arten samlades på Tegeltorpsängen på 

kråkvicker. Ny för Oxelösunds kommun. 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Härmsångare, Hippolais icterina   Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar 

framför allt i lövskog och parker som vid Tegeltorp där det växer mycket lövträd.  

Göktyta, Jynx torquilla   Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar 

söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga 

bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992. 

Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt 

klarlagd.  
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Område 20  Värde:  17 p (M3 S3 A5, FN3 FF3)  

Motivering: Gammal barrskog, fuktig blandskog, rikligt 

med död ved, hög biologisk mångfald, många sällsynta 

arter, viktigt område för friluftsliv. 

 
Läge: Mygghem  Datum för fältbesök:   28.8.2019, 17.6.2019 

Areal: 5,9 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Centralt ligger en bergkulle med delvis berg i dagen, sluttningarna är täckta av en 

sandig morän som i norra delen blandar upp sig med leror av glacialt ursprung. Marken är 

växelkuperad av berggrundens struktur. Vatten från berggrunden leds åt norr där lövkärr utbildats i 

en dalgång med tidvis högt vattenstånd. Här finns också ett dikessystem som idag har en begränsad 

dränerande effekt. 

Naturtyper: Gammal granskog, fuktig blandskog 

Ekologiska strukturer: Rikligt med död ved i större delen av området, särskilt i norra delen mot 

kraftledningsgatan. Här finns grova lågor av gran, sälg, asp och björk samt en hel del klenved. 

Lågorna är i olika stadier av nedbrytning.  

Naturbeskrivning: Vid Mygghem finns en husgrund som markerar läget för det gamla torpet. Huset 

innehöll tre mindre lägenheter för anställda vid Stjärnholms gård. Eftersom redovisning av boende 

skedde gemensamt för alla vid Stjärnholms gård finns ingen uppgift om när huset byggdes. Däremot 

vet man att huset försvann på 1960-talet när motorvägen byggdes. I södra delen växer gammal 

granskog med tjocka mosstäcken, den övergår norrut i en mossbevuxen höjdrygg med 

blandbarrskog, ytterligare åt norr moränmarker med olikåldrig, cirka 100-årig barrskog. Längst i norr 

upp mot Mygghem växer en äldre blandskog på fuktig – våt mark. Här finns ett system av grunda, 

handgrävda diken med svag dräneringsförmåga. Blandskogen består av barrträd, asp, sälg, björk och 

klibbal. I denna del finns också rikligt med död ved och naturen har en påtaglig karaktär av naturskog. 

Stora mängder död ved finns också västerut längs kraftledningsgatan, där det på gamla aspar finns 

rikligt av en sällsynt slemsvamp, asptrollsmör, Fuligo deviderma – släkt med trollsmör, men helt 

annorlunda i sin färg och uppbyggnad. 

Nuvarande markanvändning: Tidigare har ett skonsamt skogsbruk bedrivits, men inga åtgärder har 

gjorts under de senaste decennierna. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 51, ska området lämnas för fri utveckling. 

Skogen är redan idag en naturskog med kvalitéer av nyckelbiotop och bör sparas och skyddas som 

kommunalt naturreservat tillsammans med område 33. 

Friluftsliv: Vid torpet Mygghem i norr går Sörmlandsleden, som sedan fortsätter in i område 21. 

Området kan nås såväl från Sörmlandsleden som från cykelbanan mellan Stjärnholm och Inskogen. 

Området besöks relativt flitigt för bär- och svampplockning men också för allmän rekreation. 

Områdets framkomlighet är på grund av många lågor relativt begränsad.  
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Fig. 35. Skogsparti söder om Mygghem med grova granar och död ved. 

 

Biologisk mångfald: Runt torpgrunden vid Mygghem och i bryn och vägkanter i anslutning till torpet 

finns en stor variation av träd, örter, buskar, gräs och örter, vilket borgar för ett intressant insektsliv 

med många ovanliga arter, av vilka flera är rödlistade eller nya för Oxelösunds kommun. Många 

grova träd och rikedomen på lågor ger en stor mångfald av arter knutna till död ved. 

Naturvårdsarter 

Gulsparv, Emberiza citrinella   Gulsparven är en gulbrokig långstjärtad sparv. Den häckar i snåriga och 

täta skogs- eller buskområden. Arten har drabbats hårt av bekämpningsmedel inom jordbruket och 

stora delar av populationen dog ut under senare hälften av 1900-talet. Den har dock återhämtat sig 

under senare år. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Triplax rufipes   Denna skalbagge lever på vedsvampar, främst ostronmussling, där den ofta delar 

plats med andra svampätande skalbaggar. Baggen sågs under en hatt på ostronmussling på död asp 

längs kraftledningsgatan väster om Mygghem. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii   Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula 

skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade 

betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika 

slag och är då betraktad som SIGNALART 



78 
 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Barkkornlav, Lopadium disciforme   Barkkornlaven är en skorplav med grynig bål. Fruktkropparna är 

kolsvarta. Den växer på barken av löv- och barrträd och är i östra Sverige en fin signalart för gamla 

fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART. 

Långfliksmossa, Nowellia curvifolia   Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa, 

grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten 

förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga 

åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men gärna också på björk. Arten 

indikerar områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks 

föredra områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har blivit mer stabil.  INGÅR I 

FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1. 

Andra intressanta arter 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Skogsduva, Columba oenas   Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på 

konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som 

hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad. 

Skuggtujamossa, Thuidium delicatulum   Denna sällsynta mossa skiljer sig från närstående arter 

genom tillbakaböjda bladkanter och kortspetsade stamblad. Den växte i ett fuktigt, skuggigt parti 

strax öster om Sörmlandsleden nära Mygghem. Ny för Sörmland, men sannolikt mycket förbisedd, då 

bladen i regel måste mikroskopieras för att mossan ska kunna artbestämmas. 

Arcyria oerstedtii   En slemsvamp med långa hängande, ljusbruna plasmodier. Arten har bara sju 

rapporterade svenska fynd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Asptrollsmör, Fuligo leviderma   En slemsvamp på asp med kopparbruna aethelier (sporkroppar hos 

slemsvampar). Rik förekomst på nedrasade aspar nära kraftledningsgatan. Bestämningen 

confirmerad av prof. Uno Eliasson, Göteborgs universitet. Fjärde sörmländska fyndet, i länet tidigare 

bara på en lokal vid Sparreholm. Ny för Oxelösunds kommun. 

Violtätskinn, Peniophora violaceolivida   Denna skinnsvamp växer på gamla aspgrenar på en låga av 

asp i naturskogen strax väster om Mygghem. Femte sörmländska fyndet. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Klibbflamskivling, Pholiota spumosa   Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed 

barriga skogsstigar. Arten växer i fuktig blandskog utmed en stig i det naturskogsartade partiet VSV 

om Mygghem. Ny för Oxelösunds kommun. 

Gul albuckla, Taphrina sadebeckii   Svampen räknas till de s.k. blåssvamparna, dit även björkens 

häxkvast hör. Gul albuckla bildar centimeterstora blåsor på löv av klibbal och är ovanlig. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Gullnavling, Chrysomphalina chrysophylla   Gullnavling har enligt litteraturen en i landet nordlig 

utbredning men rapporterna från Artportalen tyder snarare på motsatsen. Arten växer främst på 

gamla tall- och granstubbar. Känns bland annat igen på de vackert orangegula skivorna. Arten är 

ganska sällsynt i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

(Mjukmussling, Crepidotus mollis var. mollis   Växer i aspbeståndet längs kraftledningen väster om 

Mygghem. Bestämningen något osäker, mycket lik fjällmussling (albinoform?) men hatten rent vit 

som mjukmussling. Arten insamlades tyvärr inte.) 

Dacrymyces chrysospermus   Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll, 

som går på tall, men guldgul i färgen och verkar gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun. 

Bruchus rufimanus   Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner 

med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland örter och buskar i ett vägbryn nära 

Mygghem. Sju svenska fynd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Pegomya bicolor   En blomsterfluga som liknar en husfluga men som har rödgul bakkropp. Svirrade 

över blommor i kanten av cykelvägen nära Mygghem. Arten är bara en gång tidigare anträffad i 

Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Phytomyza obscurella   En art ur familjen minerarflugor, vilka ofta bildar karaktäristiska minor i blad 

av olika växter. I skogen väster om torpet fanns karaktäristiska minor på blad av kirskål. Den här 

arten är bara rapporterad ett fåtal gånger från Sverige, men är sannolikt förbisedd. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

 

Utbredningskarta för asptrollsmör (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 21  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN3 FF2)  

Motivering: Biotopvariation, gammal granskog, 

rödlistade arter, viktigt område för friluftsliv. 

 
Läge: SO om Mygghem  Datum för fältbesök: 2.10.2019 

Areal: 6,1 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Småkuperad moränmark men i stora delar torvmarker. En moränhöjd finns mot 

kraftledningen i norra delen. Väster om cykelvägen ett system av diken som tillsammans med 

vägdikena leder bort vatten från kärrmarkerna. I södra delen vid Sörmlandsleden finns inslag av 

gammal barrskog. 

Naturtyper: Gammal barrskog, lövsumpskog, blandskog 

Ekologiska strukturer: I norra delen en hel del död ved som lågor, gamla stubbar och klenved.  

Naturbeskrivning: Området domineras av sumpskogar och lövkärr med dominerande björk och en 

vegetation av grenrör. Genom dikningar har ung gran vandrat ut i kärrmarkerna. I norra delen finns 

en moränhöjd bevuxen med tallar. I sydvästra delen, längs Sörmlandsleden, finns ett parti med äldre 

barrskog där det kan finnas ovanliga svampar. 

 
Fig. 36. Vacker friluftsskog som är en potentiell miljö för hotade barrskogssvampar. 
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Nuvarande markanvändning: Extensivt skogsbruk, inga sentida åtgärder. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 50, är planen produktionsskog med gallring. 

Friluftsliv: Delar av området mycket viktiga för friluftslivet. Genom området leder dels en populär 

gång- och cykelväg, dels Sörmlandsleden genom ett trolskt skogsparti med mossrik, äldre granskog. 

En bred stig går också i norra delen, från Mygghem och vidare österut mot Inskogen. Kärrmarkerna är 

svårframkomliga och används inte för friluftsliv. 

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter hotas, vilket bör tas 

hänsyn till i en eventuell detaljplan. 

Biologisk mångfald: Området äger en viss diversitet genom omväxlingen av blöta och torra marker. 

Partier av äldre mossrik granskog av potentiellt intresse för intressanta naturvårdssvampar. 

Naturvårdsarter 

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides   Koralltaggsvampen är en vedbrytare som växer på grova 

lågor av lövträd, främst asp. Den är gulvit och korallikt förgrenad och betraktas som en av 

svampvärldens stora skönheter. Arten förekommer nästan enbart i miljöer med höga naturvärden, 

till exempel igenväxande kulturmarker med mycket död ved. Svampen växer här utmed en stig på en 

medelgrov asplåga.  Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum   Arten hör till nykomlingarna på den senaste rödlistan. 

Dess granna fruktkroppar lyser upp skogsgolvet i våra kontinuitetsbarrskogar och är en av de arter 

som missgynnas starkt av bondskogsavverkningarna – områden som sällan klassats som 

nyckelbiotoper och som haft vetenskapliga värden som inte kommit naturvårdande myndigheter till 

del. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri   Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och 

växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Arten kräver rik 

tillgång på död ved i sina miljöer. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Navelmussling, Lentinellus flabelliformis   Den relativt ovanliga navelmusslingen har en djupt trattlik 

hatt, ojämnt sågade skivor och en mycket kort fot. Den växer på multnande barr- och lövved. Här 

påträffades den på en lövstubbe i ett lövskogsbestånd i ett bryn nära åkern. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 
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Område 22  Värde:  9 p (M2 S1 A3, FN2 FF1)  

Motivering: Solexponerat hygge med sparade lövträd 

och tallar. En del död ved. Sällsynt vedsvamp 

(kameolontporing). 

 
Läge:  200 m öster om Mygghem Datum för fältbesök:   20.11.2019 

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde  

Naturgeografi: Bergssluttning med överlagrad, ytblockig morän. Marken lutar åt söder, vattnet 

rinner ned i ett dikat björkkärr. 

Naturtyp: Hygge 

Ekologiska strukturer: Gamla stubbar, viss förekomst av död ved, solexponerad mark. Den döda 

veden finns mest i den sumpiga delen i södra delen av området där marken är fuktig – våt. 

Naturbeskrivning: Området utgörs av ett hygge som tagits upp längs en kraftledning bort mot 

Inskogen. Tidigare växte här en medelålders barrskog. Ung gran och björk har vuxit upp på hygget 

men det finns också gräsbevuxna gläntor. Död ved förekommer i viss omfattning. I östra delen har 

stora lövträd av asp och björk sparats. Här gränsar hygget till en ruderatmark med sprängsten. 

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  I området har stora lövträd sparats. Skötseln bör inriktas på att hålla efter gran 

och lövsly, ej plantera marken med träd. De stora lövträden bör få åldras i sin solexponerade miljö, 

vilket är gynnsamt för fåglar och insekter. 

Friluftsliv: En stig, som utnyttjas för promenader, följer kraftledningsgatan från cykelvägen ända bort 

till Inskogen. 

Biologisk mångfald: Den halvöppna miljön i söderläge är positiv för fåglar och insekter. 

Övrigt: Området är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse.  

Naturvårdsarter 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmussling är en vedsvamp med små hattar i rad på 

grenar eller tunna stammar av lövträd, gärna björk, hassel, al med flera. Den påträffas nästan enbart i 

löv- och blandskogar, ofta på något fuktig mark, med rik tillgång på död ved där kontinuiteten är 

lång. Arten är på tillbakagång i Sverige, men ännu relativt vanlig i lämpliga biotoper. Arten växer i 

området på björk. SIGNALART 

Annan intressant art 

Kameolontporing, Ceriporia viridans   Denna ticka är vit men blir vid tumning ofta rosa-brunfläckig 

och med inslag av gröna partier. Den är sällsynt och växer på undersidan av en markliggande asp nära 

stigen. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 23  Värde:  13 p (M1 S2 A4, FN3 FF3)  

Motivering: Sällsynta svampar, vedskivlav. Kärrmark i 

barrskog. Fint område för friluftsliv. 

 

Läge: Mellan Inskogen och Mygghem Datum för fältbesök:   28.9.2019 

Areal: 7,6 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Måttligt kuperad topografi med berg i dagen på höjderna, däremellan småblockig 

morän och i sänkorna sekundärt bildad torv. Jordmånen är en starkt sur råhumus med urlakat ytskikt. 

Dålig avrinning, det mesta vattnet samlas i berggrundens sänkor och magasineras i torven. 

Naturtyper: Medelålders tallskog, hällmarkstallskog, skogskärr 

Ekologiska strukturer: Ekologisk variation utefter topografi men inga berg eller branter av betydelse. 

Få gamla träd, död ved i mycket ringa omfattning. Skogskärren utgör värdefulla oaser i en annars 

enformig barrskogsterräng. 

Naturbeskrivning: Barrskog med mosaik av hällmarker med gamla träd, medelålders, troligen 

självsådd tallskog på morän och kärrmarker med stort lövinslag. Skogen är jämngrov, men särskilt i 

söder förekommer grövre träd med en ålder över hundra år. Lövinslaget är mycket litet, blott enstaka 

björkar och buskformade rönnar och någon enstaka asp. Bergmarkerna är kulliga med renlavar 

ovanpå bergribborna och mycket blåbärsris på mellanliggande moränmarker. I sänkorna, främst i 

nordöstra delen finns skogskärr med vitmossor och starr, tuvull och skvattram samt ovanliga svampar 

i stor mängd, bland annat myrnavling, rothätta och knoppriska. 

 
Fig. 37. Mosaikartad barrskog med många ovanliga arter. 

 

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, tidigare gallring. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 49, är skogen i avverkningsmogen ålder men bör 

inte avverkas bland annat med hänsyn till områdets lämplighet för friluftsliv. Med tanke på att det i 
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området förekommer flera rödlistade arter och signalarter och samtidigt har stor betydelse för 

friluftslivet är bedömningen utifrån inventeringen riktig. 

Friluftsliv:  Området har stort intresse för rekreation och friluftsliv. En väl utnyttjad gång- och 

cykelled går mellan Stjärnholm och Inskogen. Från denna går enstaka stigar in i skogsbeståndet. 

Området utnyttjas för promenader, bär- och svampplockning och utgör en viktig skogsmiljö för dem 

som färdas längs cykelvägen. Terrängen i skogen är relativt lättgången om man följer linjära stråk och 

inte går 90 graders vinkel mot dem. Området har goda förutsättningar för rekreation på grund av 

närhet till bebyggelse och relativt bullerfria förhållanden. 

Biologisk mångfald: Ensartad skogsmark men med inslag av mossrika partier, hällmarker med gamla 

träd och kärrmarker, där det finns rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter. Det tycks i 

området finnas en lång kontinuitet av gamla träd, vilket förklarar förekomsten av flera av de 

rödlistade arterna. Kärrmarkerna har en ovanlig och artrik funga (svampar). 

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter hotas. Med utgångspunkt 

från inventeringsresultatet bör området undantas från exploatering tillsammans med område 20 och 

33. 

Naturvårdsarter 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Grantaggsvamp, Bankera violascens   Grantaggsvamp är normalt en bra indikator på kalkgranskogar 

och andra örtrika granskogar med höga naturvärden. Den bildar mykorrhiza med gran och vill gärna 

ha litet högre luftfuktighet. Den påträffades här vid en inventering 2006 av Hans Rydberg i skogen 

norr om cykelvägen nära Inskogens villaområde. Miljön är i princip oförändrad och svampen finns 

säkert kvar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

 
Fig. 38. Grantaggsvamp 

 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i 

tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 
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Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Brokspindling, Cortinarius bolaris   Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad 

spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Myrnavling, Arrhenia philonotis   Svampen har formen av en trattkantarell men skivorna är gråbruna 

och foten inte gul.  Den växer här i sumpskog och öppna skogskärr tillsammans med några övriga, 

ovanliga vitmossesvampar. Ny för Oxelösunds kommun. 

Hyaloscypha aurelilella   Svampen hör till ascomyceterna och visar sig som små skålar på död ved av 

tall. Den påträffades nära cykelvägen precis vid stora vägböjen. Arten bestämd av Björn Wergen. 

Första sörmländska fyndet! Ny för Oxelösunds kommun. 

Knoppriska, Lactarius pilatii   Ovanlig riska knuten till vitmosskärr, ganska vanlig i kärrstråket mot 

Inskogens villaområde. Ny för Oxelösunds kommun. 

Rothätta, Mycena megaspora   Tämligen ovanlig svamp i vitmossa, men många förekomster i 

kärrstråket mot Inskogens villaområde. Cirka 15 fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Skarp lökbrosking, Mycetinis querceus   Denna lökdoftande, men starkt bittra svamp, växer här i 

förnan under en medelgrov ek centralt i området. Arten är ovanlig men har tidigare påträffats i 

Oxelösundstrakten. 

Källarkantarell, Tapinella panuoides   Denna ovanliga vedsvamp är funnen på ett drygt hundratal 

platser i Sverige, varav ett 10-tal i Södermanlands län. Den är inte rödlistad då den även förekommer 

i miljöer som inte är hotade och inte heller visar någon vikande population. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 24  Värde:  13 p (M2 S2 A5, FN2 FF2)  

Motivering: Sällsynta arter, fint område för friluftslivet. 

 
Läge: Nordväst om Inskogen  Datum för fältbesök:   28.10.2019 

Areal: 3,4 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Kuperad skogsterräng med låga hällmarkspartier, ofta linjärt orienterade och 

mellanliggande moränmarker med småblockigt ytskikt. I sänkorna uppträder torvmarker.  

Naturtyper: Hällmarkstallskog, tallskog på morän, sumpskog, öppet kärr 

Ekologiska strukturer: Gamla träd, sumpmarker, gamla stubbar, topografisk variation. 

Naturbeskrivning: Området äger en påfallande småskalig terrängstruktur med en tydlig mosaik av 

hällmarkspartier, kärrstråk och rikblockiga moränmarker. Skogen är varierad och består till största 

delen av en relativt likåldrig, medelålders tallskog till partier med äldre skog och 100 – 150-åriga 

tallar samt klenvuxna granar av hög ålder. I sänkorna finns torvmarker med vitmossor och skvattram. 

Närvaron av gamla stubbar tyder på en tidigare gallring. Vegetationen är relativt ensartad och 

domineras av blåbärsris, i vissa partier är marken bevuxen med skogsmossor. Längst i öster 

uppträder en yngre tallskog med inslag av äldre träd. Här växer bland annat de rödlistade arterna 

tallticka och motaggsvamp. Vid X6508227 Y1571452 (RT90 gon) finns i kanten mot ledningsgatan 

rikligt med grov död ved av tall och asp. Här finns också en liten kärrskog med artrik flora och fauna.  

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk, gallring, inga sentida åtgärder. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 49, är skogen i avverkningsmogen ålder men bör 

inte avverkas bland annat med hänsyn till områdets lämplighet för rekreation. Med tanke på att det i 

området förekommer flera rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter och samtidigt har 

viss betydelse för friluftslivet är bedömningen utifrån inventeringen riktig. 

Friluftsliv: Trots närheten till bebyggelse inte så mycket utnyttjad för friluftsliv, vilket kan bero på att 

terrängen bitvis är något svårframkomlig. Bullerstörningar från motorvägen är påtagliga då en öppen 

mark ligger mellan motorvägen och skogspartiet.  

Biologisk mångfald: I områdets norra del upp mot kraftledningen har fångats flera ovanliga, numera 

rödlistade fjärilar samt observerats törnskata under häckningstid. Tillsammans med område 22 utgör 

denna del en viktig biotop för insekter och fåglar. Närvaron av gamla träd i skogsområdet är viktig för 

rödlistade arter, både i nutid och senare när de äldre träden dör och utgör substrat för vedlevande 

arter. 

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade och andra sällsynta arter hotas, 

vilket bör tas hänsyn till i en eventuell detaljplan. 
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Naturvårdsarter 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Silversmygare, Hesperia comma   Till skillnad mot ängssmygare, en vanlig fjäril, har silversmygaren 

silvervita fläckar på vingarnas undersida. För var silversmygaren en allmän art, men har minskat och 

är numera mycket lokal och mer frekvent i kalktrakter. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Brokspindling, Cortinarius bolaris   Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad 

spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART 

Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii   Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula 

skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade 

betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika 

slag och är då betraktad som SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

Svarta vinbär, Ribes nigrum   Denna bärbuske växer dels vilt i fuktiga barr- och blandskogar, gärna 

med rörligt grundvatten, eller som förvildad från trädgårdar och uppträder då i liknande miljöer, 

varför vilda och förvildade buskar kan vara svåra att skilja åt. Närheten till Inskogens villaområde kan 

innebära att arten är spridd med fåglar från odlade buskar. SIGNALART 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.  

INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1 
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Andra intressanta arter 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Citronticka, Antrodia xantha   Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och 

gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta 

område växer arten dock i gammal hällmarkstallskog. Ny för Oxelösunds kommun. 

Spetsspindling, Cortinarius acutus   En liten gulbrun spindelskivling, med extremt spetstoppig hatt 

som är strimmig i kanten. Växer här i sumpskog med gran. Ny för Oxelösunds kommun. 

Spetstråding, Inocybe acuta   En liten, brun långfotad trådskivling med spetstoppig hatt och distinkt 

knöliga sporer. Arten växer i det öppna kärret invid Salix nära Inskogens villaområde. Ny för 

Sörmland!   

Slemsopp, Suillus flavidus   Denna sopp är ovanlig i Sörmland och växer helst i kärr och sumpskogar. 

Växer här i kärret nära Inskogens villaområde bland andra ovanliga svampar. Ny för Oxelösunds 

kommun 

 
Utbredningskarta för spetstråding (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 25  Värde:  11 p (M2 S2 A2, FN2 FF3)  

Motivering: Äldre barrskog i söder. Värdefullt område 

för friluftsliv. 

 
Läge: Söder om Tegeltorp  Datum för fältbesök: 25.8.2019 

Areal: 6,0 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: I nordvästra delen småkuperad terräng med en mosaik av urbergshöjder och 

mellanliggande stråk av en sandig morän. Åt sydost sänker sig terrängen och en morän rik på ytligt 

liggande block dominerar. Jordmånen är en utpräglad råhumus med urlakat ytskikt. Vattnet söker sig 

längs berggrunden och samlar sig i svackor men leds delvis även ner i en dalgång (område 27). 

Naturtyper: Medelålders tallskog, mossrik barrblandskog 

Ekologiska strukturer: Svag till måttlig förekomst av död ved, dock ett fåtal grova lågor. Förekomst av 

gamla stubbar, rotvältor, vertikala bergskanter och variation i fuktighet från torrt till vått. 

Naturbeskrivning: Skogen i området består i huvudsak av barrträd. Den är gallrad och domineras av 

en 70-årig, relativt jämngrov tallskog som troligen uppstått genom självföryngring på tidigare 

hyggesmark. Vegetationen uppvisar en mosaik utefter topografin med lavklädda berghällar, 

blåbärsmarker på morän och vitmossrika stråk i terrängens fördjupningar. I sydost minskar 

bergigheten, skogen är grövre och består av både gran och tall. Markvegetationen är delvis mossrik, 

delvis bevuxen med blåbärsris. Floran är ensartad men vissa indikatorarter för skog med längre 

kontinuitet som linnea och kammossa förekommer. I ett bryn mot åkern i norr finns ett bestånd med 

medelålders aspar och en ört-gräsrik vegetation. 

 
Fig. 39. Medelålders tallskog dominerar i området. 
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Nuvarande markanvändning:   Gallringsskogsbruk. Ett antal stubbar visar att skogen är 

genomgallrad. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 53, är skogen avverkningsmogen men föreslår 

inga åtgärder inom planperioden.  

Friluftsliv: I området, som ligger mellan Sörmlandsleden och villaområdet Inskogen, finns ett flertal 

väl upptrampade stigar vilka visar att området är väl frekventerat för friluftsliv som 

skogspromenader, bär- och svampplockning. Terrängen är relativt lättgången och lämpad för 

friluftsliv. Ingen påtaglig störning av buller från motorvägen som ligger strax norr om. 

Biologisk mångfald: Artfattig vegetation, rikare i bryn och vägkanter med arter som liten blåklocka, 

gulmåra, blodrot, sparvvicker, käringtand, bockrot, vitpyrola, ängsfryle och massvis med 

backgräshoppor. I sydöstra delen misstänks vissa år kunna dyka upp svampar beroende av skoglig 

kontinuitet som olika taggsvampar, vilka i Sörmland hade ett mycket dåligt år då inventeringen ägde 

rum. 

Intressanta arter 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där även förekommer andra arter som signalerar äldre skog. 

Phyllocolpa leucaspis   En bladstekel vars larver lever på Salix. Larven har små bruna prickar på den 

sista bakkroppsleden och åstadkommer invikta bladkanter på värdväxten. I Sverige rapporterad från 

åtta lokaler, men sannolikt mycket underrapporterad. Ny för Oxelösunds kommun. 

Grå albuckla, Taphrina tosquinetii   Stora förekomster av svampen, som hör till ordningen 

blåssvampar, på unga albuskar i diket längs vägen. Ny för Oxelösunds kommun. 

 

 
Fig. 40. Linnean blommar vackert i storskogen 
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Område 26  Värde:  7 p (M1 S1 A1, FN2 FF2)  

Motivering: Viktigt område för friluftsliv. 

 
Läge: Sydost om Tegeltorp  Datum för fältbesök:   26.8.2019 

Areal: 2,2 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Berggrunden är en gnejs med mycket fältspat. Den visar sig som naket eller 

renlavsbevuxet berg i de högre partierna men täcks i övrigt av en sandig morän. I sydost är moränen 

rik på ytligt liggande block. Topografin är oroligt växlande vilket ger en vegetationsmosaik med 

renlavar, bärris och vitmossor som dominerande efter jordmånens beskaffenhet. Jordmånen är en 

råhumus med urlakat ytskikt. 

Naturtyp: Gallrad, tämligen ung tallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer sparsamt, så gott som enbart död klenved efter senaste 

röjning. Den småkuperade terrängen ger en viss variation i solexponering och beskuggning.  

Naturbeskrivning: Området domineras av en tämligen ung, framröjd tallskog som uppstått genom 

självföryngring på tidigare hyggesmark. Här växer också en del unga granar samt ett flertal döda eller 

döende enbuskar som troligen dött i en tät ungskog. Marken är småbergig, tämligen kuperad med 

variation i växtsamhällen. Dominerande växtarter är blåbär, lingon, ljung och kruståtel. Där berg går i 

dagen växer mycket renlavar. Åt söder växer blandskog i en sluttning och där ingår även skogsmossor 

i vegetationen. Längst i nordväst, mot Tegeltorp, finns ett bestånd av 10 - 15 medelålders aspar. 

 
Fig. 41. Ung gallrad tallskog 

 

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk, gallring 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 54, skall skogen i området gallras snarast, 

prioritet 1. Skogens ålder i planen (80 år) är överskattad/missbedömd. Gallring är nödvändig för att 

på sikt skapa ett livskraftigt skogsbestånd. En strävan är att skapa en skog som tillsammans med 

omgivande områden kan utgöra en kärna för friluftslivet i Inskogen. 

Friluftsliv: Ett glest stignät finns i området som tyder på att det används för friluftsliv, kanske främst 

under bär- och svampsäsong. Terrängen är relativt lättgången. Tillsammans med omgivande 

områden (nr 20, 25 och 33) viktiga att bevara för friluftslivet. 

Biologisk mångfald: På grund av tidigare skogsbruk och magra markförhållanden är den biologiska 

mångfalden liten. Bäst utvecklad är den i nordväst mot Tegeltorp där det växer en del lövträd som 

asp och björk. 

Inga intressanta arter noterades. 
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Område 27  Värde:  11 p (M2 S2 A3, FN2 FF2)  

Motivering: Dalgång i skogsmark, död ved, viss 

betydelse för friluftsliv. 

 
Läge: Nordväst om Ängtorp  Datum för fältbesök:   26.8.2019 

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Moränsluttning, delvis med sekundärt utbildad vitmosstorv, i en sänka åt sydväst 

omgiven av höjdpartier. Vatten samlas i dalgången vid nederbördsöverskott. Jordmånen är en 

råhumus med inslag av förmultnad lövförna.  

Naturtyp: Fuktig granskog 

Ekologiska strukturer: Särskilt i norra delen rik tillgång på död ved, mest av barrträd men även 

lövträd som björk och sälg.  

Naturbeskrivning: Granbevuxen dalgång i terrängsvacka med en vegetation av blåbär, vitmossor, 

skogsfräken och enstaka glasbjörk och klibbal. En hel del död ved finns, även grova lågor. Den mesta 

av den döda veden är nyproducerad, färska lågor med ännu kvarsittande bark.  

 
Fig. 42. Fuktig granskog i dalgång med stort inslag med död ved. 

 

Nuvarande markanvändning:   Ingen. Avverkning eller gallring har inte skett på flera decennier. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 53, är skogen avverkningsmogen men föreslår 

inga åtgärder inom planperioden. På tillhörande karta är dalgången markerad som hänsynsområde, 
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men det finns ingen anteckning som nämner vilken typ av hänsyn som bör tas. Området bör få kunna 

utvecklas fritt, då det bär på en potential att utveckla en hög biologisk mångfald knuten till död ved 

och fuktiga markförhållanden. 

Friluftsliv: En väl upptrampad skogsstig följer dalgången på den östra sidan. Stigen leder vidare upp i 

områdena 25, 26 och 30. 

Biologisk mångfald: Området har på några decenniers sikt en potential att utveckla höga 

naturvärden med värdefulla mossor och svampar knutna till död ved och fuktiga markförhållanden. 

Förekomsten av laven rostfläck visar på sådana begynnande värden. 

Naturvårdsarter 

Rostfläck. Arthonia vinosa   Rostfläck är en tunn, rostbrun lav med små chokladbruna fruktkroppar. 

Den växer i något fuktiga lägen på grov bark av lövträd eller på gran, ofta långt ned på stammen. 

Arten indikerar miljöer som under lång tid haft ett konstant fuktigt mikroklimat. SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

  
Fig. 43. Kantarellmussling – en signalart i området 

 

Annan intressant art 

Grå albuckla, Taphrina tosquinetii   Stora förekomster av svampen, som hör till ordningen 

blåssvampar, har infekterat unga albuskar i södra delen längs vägen. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 28  Värde:  10 p (M2 S1 A4, FN2 FF1)  

Motivering: Kulturmark kring torp, solexponerade 

klippor, ovanliga insekter och fågelarter. 

 
Läge: F.d.Ängtorp  Datum för fältbesök:  13.11.2019, 7.6.2019 

Areal: 0,2 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Berghällar av gnejs och mellanliggande moränsvackor. Några mindre block av 

grönsten sticker upp ur marken. 

Naturtyper: Gräsmark, igenväxande torpträdgård 

Ekologiska strukturer: Solexponerade berghällar, ört-gräsrik flora, gamla busksnår, varma miljöer vid 

vägen. 

Naturbeskrivning: Gammalt torpläge intill en cykelväg. Ängtorp byggdes 1821. Torpet har inte haft 

några egentliga bruksenheter, men väl en smärre odling för de boendes eget behov. Torpet var 

bebott permanent till 1939 och utnyttjades sedan som sommarbostad fram till 1988, då huset brann 

ner efter en vådeld. Uppmätning av husgrunder gjordes 1992 då man fann grunder efter bostadshus, 

ett uthus/bod, en jordkällare och ett dass.  

Mot vägen finns en låg bergsslänt som leder upp på en gräsbevuxen platå. Här finns en del 

berghällar, kring vilka finns kvar rester av en ängsflora och en del förvildade torpväxter. Det gamla 

torpet markeras med en husgrund som är tämligen väl bevarad. I närheten finns några grova 

tallstubbar, troligen har tallar huggits bort för att bevara kulturmiljön. Torpmiljön omges av en gles 

blandskog, framgallrad vid en tidigare avverkning. På östra sidan av torpgrunden finns ett par 

nedrasade aspar. Mot vägen finns resterna av en gammal fruktträdgård. Över gräsmarken på den 

gamla tomten brer idag aspsly ut sig. 

 
Fig. 44. Ängtorp 2019 

 
Fig. 45. Ängtorp 1939 

 

Nuvarande markanvändning: Ingen. 

Eventuell skötsel: Torpmiljön bör slyröjas och gräsmarken trimras om ängsfloran ska överleva och 

utvecklas. 

Friluftsliv: Torpgrunden besöks då och då eftersom den ligger nära en väl frekventerad promenad- 

och cykelväg. Nedanför husgrunden invid vägen finns också en sittbänk. 
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Biologisk mångfald: Området har ett rikt insektsliv mer flera rödlistade fjärilsarter samt en sällsynt 

knäppare med det vetenskapliga namnet Cidnopus aeruginosus. Avgörande är det sydexponerade 

läget, förekomsten av bärande träd och buskar samt örter längs vägen och i skogsbrynet. I området 

finns också törnskata samt de rödlistade arterna sånglärka och ängspiplärka, den förra drillande över 

åkern söder om Ängtorp. På berghällarna kring torpet finns också en artrik moss- och lavflora. 

Naturvårdsarter 

Sånglärka, Alauda arvensis   Vårens sändebud, den välkända sånglärkan, som brukar fylla fälten med 

sin smattrande drill, har blivit allt ovanligare på grund av minskad variation i odlingslandskapet. Detta 

missgynnar bland annat fågelns häckningsbiotoper. Vid Ängtorp finns fortfarande lämpliga 

häckningsmiljöer för sånglärka och har där observerats under häckningstid. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Ängspiplärka, Anthus pratensis   Denna fågel liknar sånglärkan men har en betydligt tunnare näbb. 

Fågeln häckar på marken. Arten har minskat betydligt sedan förr på grund av att det finns färre 

öppna våtmarker idag. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae   Denna bastardsvärmare har fem röda fläckar på 

varje framvinge och ett relativt brett svart kantband på bakvingarna. Den har minskat mycket i landet 

till följd av förändringar inom jordbruket med färre blomrika marker. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae   Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på 

framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat 

väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som 

minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Törnskata, Lanius collurio   Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten. 

Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker, 

hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har nu blivit mer stabil.  

INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1 

Andra intressanta arter 

Kaukasiskt fetblad, Phedimus spurius   Kvarleva från den gamla torpträdgården, växer på klipporna 

runt det gamla torpet. 

Holländsk ros, Rosa x spaethiana   Denna, inte alltför vanliga prydnadsros, kallades förr kamtjatkaros. 

Den är ganska lik vresros, men har smalare, mer ljusgröna blad och mindre blommor. Den odlades 

förr ofta på naturtomter, men har minskat i takt med igenväxningen. Rosen finns kvarstående vid 

Ängtorp som en rest av den gamla torpträdgården. 

Cidnopus aeruginosus   Skalbagge i familjen knäppare, med korthåriga täckvingar. Andra fyndet i 

Sörmland, ny för länet! 

Phratora laticollis   Skalbagge med glänsande blåsvarta täckvingar, tillhörande familjen bladbaggar. 

Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 29  Värde:  6 p (M1 S1 A2, FN1 FF1)  

Motivering: Hygge med förlust av biologisk mångfald. 

 
Läge: Nordväst om och intill Ängtorp Datum för fältbesök:   22.8.2019 

Areal: 1,5 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Sydexponerad moränsluttning med stora block i markytan, vissa mer än en meter 

höga. Jordmånen är en urlakad råhumus. Området dräneras åt söder och vattnet samlas upp i ett 

vägdike. 

Naturtyp: Hygge 

Ekologiska strukturer:  Varma sydexponerade miljöer, död ved sparsamt, mest multnande 

hyggesavfall samt några artificiellt skapade högstubbar av gran.  

Naturbeskrivning: Nära torpgrunden vid Ängtorp har ett hygge tagits upp. Det är i huvudsak gran 

som avverkats. Efter avverkningen har frötallar och medelålders björkar samt någon enstaka ung ek 

lämnats. Marken domineras av hyggesvegetation, främst kruståtel, hallon och tistlar, i fuktiga delar i 

söder även tuvtåtel och veketåg. Det finns även unga granplantor som möjligen är självföryngrade, 

men någon plantering verkar inte ägt rum.  

 
Fig. 46. Hygget vid f.d. Ängtorp, med vissa naturvårdshänsyn 

 

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk, avverkning, 

Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 60, skall gallring ske, men inte inom 

planperioden. Vid återplantering av marken bör ett stort inslag av lövträd prioriteras. De 

kvarlämnade träden bör få stå kvar och åldras och bilda död ved i det nya beståndet. 

Friluftsliv: Området är alltför svårframkomligt på grund av hyggesrester för att vara attraktiv miljö för 

friluftsliv. Förbi Ängtorp i söder går dock en mycket populär vandrings- och cykelväg. 
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Biologisk mångfald: På de solexponerade markerna kan, åtminstone tillfälligt, en artrik insektsfauna 

blomma upp. Intressant är att det i området kan ses både sparvhök och duvhök samt att trädlärkan 

spelar på hygget och dess omgivning. 

Naturvårdsarter 

Duvhök, Accipiter gentilis   Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som 

hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs 

högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under 

senare tid återhämtat sig. Finns här inom ett större område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Andra intressanta arter 

Sparvhök, Accipiter nisus   Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter, 

efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom 

jordbruket. 

Trädlärka, Lullula arborea   Trädlärkan är i våra trakter inte särskilt vanlig men typisk för öppna 

varma skogsmiljöer med tall.  

Mussvansmossa, Isothecium myosuroides   Mossa med trädlikt förgrenade skott, lik råttsvansmossa 

som är en vanlig art i Sörmland, men skiljer sig från denna genom att bladkanterna är tandade ända 

ned till basen. Mussvansmossan har i Sverige en sydvästlig utbredning men är även vanlig i 

Stockholmstrakten. I området växte den på en vertikal hällbrant i kanten av hygget. 

Skogsbjörnbär, Rubus nessensis   Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst 

klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll på hygget. 

 

Utbredning av mussvansmossa (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 30  Värde:  10 p (M2 S2 A2, FN2 FF2)  

Motivering: Hagmarksrest, ängsflora, gamla träd. 

 
Läge:  Strax sydost om Ängtorp Datum för fältbesök   20.11.2019, 22.8.2019 

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Tämligen flack moränmark avskuren av en väg och två vägdiken. Moränen är rik på 

stora moränblock i ytan, vilka är överväxta med mossor. I väster går berg i dagen. 

Naturtyper: f.d. hagmark, blandskog 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, främst av gran och sälg. Det finns både 

klenved och grövre lågor. Solexponerad, delvis blomrik miljö med inslag av tallar och stora lövträd. 

Marknära berghällar som är solexponerade och något näringsberikade av vinddrivet jordstoft och 

lövförna. 

Naturbeskrivning: Nära cykelvägen vid Ängtorp finns en gammal hagmarksrest med ett trädskikt av 

tall, asp, sälg och gran. Tallen är vanligaste trädslag. På den blockrika marken ned mot åkern i söder 

frodas ett ört-gräsrikt fältskikt med flera hävdgynnade arter, framför allt kring berghällarna i västra 

delen där det växer ängshavre, småfingerört, knölsmörblomma, gulmåra, backblåklocka och backlök. 

Även i brynen finns en örtrik vegetation med stor blåklocka, småfingerört och svinrot. På andra sidan 

vägen, på gränsen till själva hygget, finns ett sparat tall-björk-sälgbestånd med en del död ved. 

 
Fig. 47. Hagmarksskogen nära f.d. Ängtorp 
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Nuvarande markanvändning: Ingen 

Eventuell skötsel:  Området bör lämnas för fri utveckling. Slåtter av gräsmarken vore värdefull för att 

återskapa delar av den ängsflora som är på väg att gå förlorad. Död ved bör få ligga kvar. 

Friluftsliv: Cykelvägen utnyttjas för cykling och promenader och är mycket väl använd, främst av 

närboende.  

Biologisk mångfald: Rester av en ängsflora med torrängsväxter, av vilka flera är ovanliga i 

Danviksområdet. Genom det sydexponerade läget är området också av värde för olika insekter.  

Naturvårdsarter 

Spillkråka, Dryocopus martius   Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och 

blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har 

arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Andra intressanta arter 

Ängshavre, Avenula pratensis   Ängshavre är en torrängsart som är typisk för sydöstsvenska 

torrängar på kalk eller i artrika torra betesmarker på mer kalkfattigt underlag. Den brukar indikera 

marker med lång hävdkontinuitet. Den är ännu vanlig i sydvända bryn och backar men minskar nu i 

takt med igenväxningen av betesmarker. 

Småfingerört, Potentilla verna   Småfingerört är typisk för sydöstsvenska torrängar på kalk eller i 

artrika torra betesmarker på mer kalkfattigt underlag. Den brukar indikera marker med lång 

hävdkontinuitet. Arten är känslig för igenväxning och har minskat påtagligt i odlingslandskapet och är 

sällsynt i Oxelösunds kommun. 

Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus   Knölsmörblomma är en torrängsart som är typisk för 

artrika betesmarker. Den brukar indikera marker med lång hävdkontinuitet. Den är ännu vanlig i 

sydvända bryn och backar men minskar nu i takt med igenväxningen av betesmarker. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Rynkspindling, Cortinarius elatior   En mycket stor och slemmig spindelskivling med en i kanten 

kraftigt rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen 

på tre lokaler. Ny för Oxelösunds kommun. 

Större tallkvistbock, Pogonocherus fasciculatus   Denna bagge räknas som en av de vanligaste 

långhorningarna i barrskog och trivs främst på tallar, där den lever i innerbarken på nyligen döda 

grenar. Gnagspår funna i en gammal tall i blandskogen. Ett 60-tal fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Zeugophora frontalis   Skalbagge med blåsvarta täckvingar, rödgul skutell och svarta antenner och 

som hör till familjen bladbaggar. Funnen som blombesökare i vägkanten. Fjärde fyndplatsen i 

Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 31  Värde:  8 p (M2 S1 A2, FN2 FF1)  

Motivering: Ängsrest i söder. Promenad-/ridstig. 

 
Läge:  Mellan Träsket och Ängtorp Datum för fältbesök:   22.8.2019 

Areal: 2,3 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Bergig terräng, småkuperad topografi. I sydväst en sluttning av morän som övergår i 

lermarker närmast cykelvägen. Överskottsvatten från området samlas i ett fuktstråk närmast vägen i 

sydost. 

Naturtyp: Granplantering 

Ekologiska strukturer: Sydexponerade berghällar, täta partier med unga träd, varma bryn etc. skapar 

en viss ekologisk diversitet. Död ved finns dock i ringa omfattning, grov död ved av sälg i söder, i 

övrigt mest multnande rester från en tidigare röjningsinsats. 

Naturbeskrivning: Marken täcks av en granplantering med inslag av självsådd tall. Den senare är hårt 

angripen av snöskyttesvamp. En del tallar och björkar har lämnats kvar i beståndet från en tidigare 

trädgeneration. Trädskiktet är mycket luckigt och täta partier omväxlar med ytor där ljus når ned till 

marken. I söder finns en del medelålders aspar och sälgar. Vegetationen är präglad av markens 

näringsfattigdom och det växer mest blåbärs- och lingonris samt mängder av örnbräken på det forna 

hygget. I söder finns något som liknar rester av ett gammalt torpställe med apel, päron, snårvinda 

och parkolvon i vegetationen.  

 
Fig. 48. Granplantering med framstickande berghäll. 
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Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 59, är det en ungskog i behov av röjning. 

Behovet av röjning i syfte att skapa ett växande trädbestånd är primärt. 

Friluftsliv: En rejäl stig löper in i beståndet ungefär mitt för vägkurvan. Stigen används främst för 

ridning och skogspromenader och ansluter till Sörmlandsleden i nordost. Utanför stigen är terrängen 

mycket svårframkomlig och utan intresse för friluftsliv. 

Biologisk mångfald: Artrika miljöer i södra delen i anslutning till kulturmarksresterna där. På det f.d. 

hygget är den biologiska mångfalden starkt förändrad och kontinuiteten bruten. 

Naturvårdsarter 

Spillkråka, Dryocopus martius   Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och 

blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har 

arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Andra intressanta arter 

Parkolvon, Viburnum lantana   Parkolvon är en odlingsrest eller kan möjligen vara fågelspridd från 

odlade bestånd. Busken växer i södra delen utmed stigen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Päron, Pyrus communis   Ett mindre päronträd finns nära vägen i söder. Beståndet är intressant på 

grund av förekomsten av två gallbildande svampar med få förekomster längs Sörmlandskusten. 

Klotpyrola, Pyrola minor   Klotpyrolan växer i kanten av stigen cirka 30 meter från cykelvägen och är 

en rest från den gamla skogens flora. Klotpyrolan är mycket ovanlig i Oxelösunds kommun 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Päronrost, Gymnoporangium sabinae   Päronrost är en rostsvamp som på blad, ibland grenar och 

kvistar av päron bildar orangeröda fläckar. Den har vintersporstadium på sävenbom. Arten är sydlig 

men har genom det varmare klimatet spridit sig norrut. Ny för Oxelösunds kommun. 

Päronbuckla, Taphrina bullata   Päronbucklan är en sällsynt blåssvamp på blad av päron, där den 

bildar upp till centimeterstora bucklor som först är blekt gröna, sedan svartnar. Femte rapporterade 

fyndorten i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Stenacis triradiatus   En art av gallkvalster som bildar galler på buskar av Salix. Funnen på sälg i 

kanten av en stig i granungskogen. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 32  Värde:  7 p (M2 S1 A2, FN1 FF1)  

Motivering: Viss biologisk diversitet, framröjda ekar. 

 
Läge: Nordväst om Träsket  Datum för fältbesök: 10.9.2019 

Areal: 0,8 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Flack terräng utan egentliga höjdskillnader. Delvis kalkfattig lera och mullskikt ovanpå 

leran, som genom granförna blivit försurad. Svag avrinning sker genom de diken som tidigare grävts. 

Naturtyper: Sekundär lövskog, granplantering 

Ekologiska strukturer: Död klenved i mängd men sparsamt med grövre lågor. Högstubbar av asp. 

Inga gamla träd förekommer. 

Naturbeskrivning: En kulturmarksrest, där det både kan ha förekommit odling (åker) och betesdrift i 

anknytning till torpet Träsket. Marken är igenväxt med en blandskog som troligen är spontant 

föryngrad. Björk, klibbal, asp och sälg dominerar de unga bestånden tillsammans med gran som 

bildar täta, planterade eller möjligen självföryngrade, oröjda bestånd. Centralt finns en framröjd 

glänta med ek och björk. Vegetationen domineras av gräs som rödven och tuvtåtel men det finns 

även en del örter, ormbunkar och hallonsnår. 

 
Fig. 49. Framröjt lövbestånd med medelålders ekar. 

 

Nuvarande markanvändning:   Ingen, men en viss gallring har gjorts i syfte att skapa ljus i beståndet 

och friställa några lövträd, bland annat ett par medelålders ekar. 

Eventuell skötsel:  Enligt skötselplanen, bestånd 58, föreslås slutavverkning, men inte inom 

planperioden. Med rätt skötsel kan delar av det gamla kulturlandskapet mejslas fram, till exempel 
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genom att avveckla de unga granarna och röja fram nya gläntor med lövträd. En sådan skötsel gynnar 

den biologiska mångfalden, men är resurskrävande. 

Friluftsliv: En mindre stig går genom området, men verkar inte vara mycket använd. Omgivningarna 

är genom igenväxningen svårframkomliga. 

Biologisk mångfald: Genom gallring har öppna gläntor bildats vilket ökar artrikedomen av växter och 

djur. Framhuggna lövträd bidrar även till mångfalden. I området finns också fuktmarker och gamla 

körvägar som bidrar till variationen.  

Intressanta arter 

Blånande lökspindling, Cortinarius purpurascens   Denna vackra spindelskivling har bruna – blålila 

färgtoner och blir vid tumning av lameller och fotknöl vackert blåviolett. Arten växer i barrskog men 

är inte beroende av gammal skog. Ny för Oxelösunds kommun. 

 
Fig. 50. Blånande lökspindling – en vacker svamp. 

 

Gulhätta, Mycena citrinomarginata   Gulhättan är en liten svamp som kännetecknas av sin svagt 

gulaktiga hatt och av att skivorna under hatten har en tydligt citrongul egg. Foten är genom lupp 

luddig en bit upp mot hatten. Arten är ovanlig men säkert förbisedd. Den växer på förna som barr 

och löv i många olika biotoper, oftast i skog. Ny för Oxelösunds kommun. 

Grå albuckla, Taphrina tosquinii   Svampen hör till blåssvamparna, dit även björkens häxkvastsvamp 

räknas. Grå albuckla angriper som namnet antyder löv av klibbal och bildar stora, blekgröna, rynkiga 

blåsor som småningom fyller ut hela bladet. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 33  Värde:  15 p (M2 S3 A5, FN3 FF2)  

Motivering: Gammal granskog, barrsumpskog, död ved, 

många sällsynta arter, Sörmlandsleden. 

 
Läge:  Väster om Inskogen  Datum för fältbesök:   28.10.2019, 18.9.2018 

Areal: 7,9 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Flack topografi, stora delar av området består av f.d. kärrtorv, genom dikningar 

övergående i kärrmull med begynnande podsolering och näringsurlakning. Här och var uppträder 

låga moränryggar, men inget berg. Markerna har en svag avrinning på grund av topografin. Vatten 

avleds från omgivande moränmarker ut genom grunda, numera delvis överväxta diken. Även nära 

cykelvägen finns ett dike som avleder vattnet från sumpskogen mot vägbanan. 

Naturtyp: Gammal granskog, barrsumpskog 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer rikligt men riktigt grova lågor är fåtaliga. Troligen svag 

kontinuitet av död ved. Gamla stubbar, lövträdssocklar i skuggig, fuktig miljö. Hög luft- och 

markfuktighet. 

Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en 110 – 120-årig granskog med starkt inslag av klibbal, 

björk och tall. Skogen är olikåldrig och kontinuerligt gallrad. De grova stubbarna tyder på att skogen 

dimensionshuggits, dvs att de största träden plockats bort kontinuerligt. Huvuddelen av 

skogsbeståndet utgörs av en sumpig granblandskog och en vegetation av ormbunkar. Sumpskogen är 

tidigare dikad. Dikena är grunda, handgrävda och saknar idag egentlig dräneringsförmåga. Kring 

sumpskogen växer en gräs-mossrik, grandominerad barrskog med många grova träd. 

Nuvarande markanvändning:   Friluftsliv. Skogliga åtgärder har inte utförts på åtskilliga decennier. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, delar av bestånd 49, är skogen avverkningsmogen men 

ingen avverkning av beståndet föreslås. Bedömningen är riktig då resultatet av inventeringen visar på 

förekomst av många sällsynta, skogslevande arter och att området har stort intresse för rekreation 

och friluftsliv. Området bör lämnas för fri utveckling och utvecklas till barrnaturskog och skyddas som 

ett kommunalt naturreservat tillsammans med område 20. 

Friluftsliv: I skogens torrare avsnitt finns flera väl utnyttjade promenadstigar. En av dem är 

Sörmlandsleden. De våta delarna är mer svårframkomliga och utnyttjas inte. Området är viktigt för 

närrekreation, inte minst från Inskogen. Mellan Inskogen och Stjärnholm leder en asfalterad, belyst 

promenad- och cykelväg, som är en av de mest frekventa friluftslederna i västra delen av Oxelösund. 

Biologisk mångfald: Gamla stubbar och lövträdssocklar i skuggig, fuktig miljö är av stort värde för 

många mossor, lavar, svampar, insekter och landmollusker. Grova granar, mossrika partier och en fin 

miljö för svampar med krav på lång kontinuitet. Området har en mycket stor potential att utvecklas 

till naturskog med plats för många rödlistade och andra sällsynta arter. 

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade och andra sällsynta arter hotas 

liksom ett område av stort intresse för friluftslivet. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör 

området undantas från exploatering tillsammans med områdena 20 och 23. 
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Naturvårdsarter 

Kungsfågel, Regulus regulus   Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där 

den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de 

senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Brandticka, Pycnoporellus fulgens   Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med 

klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova, 

förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit 

vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. Funnen 2018 av H. Rydberg på granstubbe 

centralt i området strax väster om Sörmlandsleden. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

 
Fig. 51. Brandtickan växer ofta tillsammans med klibbticka på grova granlågor. 

 

Svart trolldruva, Actaea spicata   Trolldruvan är signalart i skogsbruket då den ofta förekommer i rika 

miljöer med lång kontinuitet. Enda kända förekomsten i inventeringsområdet. SIGNALART 

Rankstarr, Carex elongata   Signalart för äldre sumpskogar. Arten är ganska vanlig i Sörmland och har 

ett relativt lågt signalvärde, om den inte förekommer i mängd eller uppträder tillsammans med andra 

signalarter. Förekomsten i detta fuktstråk är dock den enda kända i Danviksområdet. SIGNALART 
 

Gulnål, Chaenotheca brachypoda   Gulnål är en knappnålslav med långskaftade fruktkroppar där 

huvud och skaft täcks av en gulgrön beläggning. Den växer i södra och mellersta Sverige på ved och 

bark av gamla lövträd. Den utgör en relativt bra signal på biotoper med höga naturvärden och följs 

ofta även av andra sällsynta arter. Laven växte här rikligt på en högstubbe av gran. SIGNALART 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Den är lik blågrå mjöllav – en 
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ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och genom 

förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Kastanjefjällskivling. Lepiota castanea   Denna svamp är mörkt rödbrun och har tydliga tilltryckta fjäll 

på hatten och en likaledes fjällig fot. Arten hör till en grupp svampar som signalerar skyddsvärda 

skogsmiljöer. Ofta växer de på bar myllrik jord, under buskar eller på andra platser där förna 

ansamlats. I området växer arten i ett näringsrikt granskogsparti intill Sörmlandsleden. SIGNALART. 

Ny för Oxelösunds kommun. 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

Skogshakmossa, Rhytidiadelphus subpinnatus   Arten växer nära vägen i en sumpskogsmiljö med 

björk och al. Arten signalerar sumpskogar med ofta andra ovanliga mossor. SIGNALART 

Skogslind, Tilia cordata   Linden är ofta en gammal relikt från utdöende naturtyper som lövängar och 

ädellövskogar. När linden förekommer i skog signalerar den ofta en tidigare skogshistorik där 

ovanliga arter kan ha dröjt sig kvar. I tätortsnära skogar är ofta förekomster av lind resultatet av 

förvildning eller utplantering. Det är dock oklart hur linden kommit till Danviksområdet. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Murreva, Cymbalaria muralis   Murrevan är en odlad växt som ibland förvildar sig med dumpade 

revor från trädgårdsutkast. Arten växer här i mängder utmed cykelvägen i en vägkant. 

Asptrollsmör, Fuligo leviderma   En slemsvamp på asp med kopparbruna aethelier (sporkroppar hos 

slemsvampar). Växte på en asplåga nära cykelvägen bara 50 meter från bebyggelsen vid Inskogen. 

Fjärde sörmländska fyndet, i länet bara på en lokal vid Sparreholm. Ny för Oxelösunds kommun. 

Hemimycena gracilis   Liten vit svamp med tunn hatt, tidigare funnen ett par gånger i Sörmland, men 

sannolikt förbisedd. Funnen med några få fruktkroppar söder om cykelvägen cirka 50 meter väster 

om Inskogens villaområde. Ny för Oxelösunds kommun. 

Tallriska, Lactarius musteus   Arten rapporterades växa i blandskog här i området 2006 (Rydberg 

2006). Fyndet är det enda i Oxelösunds kommun, närmaste fyndplatser vid sjön Yngaren nordväst om 

Nyköping.  

Glansbrosking, Marasmius cohaerens   Arten går att känna igen på sin ljust kanelbruna hatt, sin sega 

konsistens och på sin glänsande fot som upptill är rödbrun, nedåt nästan svart. Det är en ovanlig art 

som förekommer på många ställen i området, närmaste växtplatser vid Linudden utanför Nyköping. 

Litet haröra, Otidea leporina   Denna öronformade skålsvamp växer i gammal barrskog, enstaka, i 

områdes nordvästra del. En handfull fynd av denna svamp finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Källarv, Stellaria alsine   Källarven är en liten nejlikväxt med små vita blommor. Den växer nästan 

enbart nära källflöden där markvattnet är ytligt och rörligt. Sådana miljöer är ovanliga i Oxelösund. 

Den växer här i skogskärret söder om cykelvägen och är i kommunen tidigare bara funnen på Jogersö. 
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Område 34  Värde:  12 p (M1 S2 A4, FN3 FF2)  

Motivering: Gammal tallskog, Sörmlandsleden, fina 

naturvårdsarter bl.a. dvärgbägarlav. 

 
Läge:  Väster om Träsket  Datum för fältbesök:   11.9.2019   

Areal: 6,0 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: I övre delen en bergsplatå med ojämn struktur. I sänkor uppträder morän och 

postglacialt vittringsmaterial. Lokalt uppträder stora block i markytan. Bergarten är en svårvittrad 

gnejs, jordmånen en råhumus med urlakat ytskikt. Vattenflödet är dels lokalt med vatten som samlas 

i sänkor, dels sker en avrinning åt både norr och söder. Mot åkern i söder går ett grunt, tidigare 

handgrävt dike. 

Naturtyp: Tallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i sparsam omfattning, inte heller några grova lågor, utan nästan 

enbart gammalt avfall från tidigare gallring. På berget finns några vindfällen och en torraka av tall. 

Viss ekologisk variation på grund av berg och sänkor, kulturspår i söder (betongfundament) och 

sydligt exponerade moränmarker med lövinslag. 

Naturbeskrivning: I norra delen, och i öst-västlig riktning, leder en bergsrygg med olikåldrig, gallrad, 

tämligen ljusöppen tallskog med inslag av 100 – 150-åriga tallar. De flesta träden är relativt 

smalstammiga. På hällarna växer mest renlavar, i sänkorna tallmossevegetation med skvattram, eller 

där avrinningen är bättre, istället blåbärsris. På en moränsluttning åt söder växer en ung, gles, gallrad 

blandskog med asp, björk och tall med gräsvegetation, närmast Träsket avverkat med kvarlämnade 

frötallar och lövträd. Längst i väster växer en medelålders, gallrad, 50 – 100-årig tallskog och i sydväst 

ett yngre, tätare, ogallrat tallbestånd med björkinslag. I gränsen mot område 31 finns en vertikal 

bergkant med en intressant mossflora. 

 
Fig. 52. Gammal tallskog med flera sällsynta arter. 
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk genom gallring 
 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, del av bestånd 64, skall området slutavverkas, dock inte 

under planperioden. Med tanke på förekomsten av flera naturvårdsarter och att Sörmlandsleden går 

genom beståndet, bör skogen överhållas och därefter skötas hyggesfritt så att äldre träd och 

naturvärden bevaras. 

Friluftsliv: Sörmlandsleden passerar i nord-sydlig riktning, rakt genom beståndet. I södra delen finns 

ett kojbygge. Leden kanaliserar och mycket få stigar finns i övrigt. 

Biologisk mångfald: Mot Träsket ett genom gallring utglesat, solexponerat trädbestånd med tall och 

lövträd av viss betydelse för insektslivet och för många fåglar. Duvhöken seglar ofta över området 

och häckar möjligen i beståndet. Värdefulla tallmiljöer med mycket gamla träd och rester av gammal 

död ved.  

Naturvårdsarter 

Duvhök, Accipiter gentilis   Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som 

hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs 

högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under 

senare tid återhämtat sig. Rör sig här över ett större område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad). 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. Arten växte här på en tallåga ca 175 m öster om Sörmlandsleden i 

riktning mot Inskogens villaområde. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica   En liten, buskformig bägarlav som växer på död, avbarkad ved av 

främst tall och ek. Arten är vanligast i naturskogar med tall, men kan också finnas på gamla tallågor i 

mer kulturpåverkad skog som rest från tidigare mer skyddsvärda tallmiljöer. Arten växer i detta 

område på en tallåga strax intill Sörmlandsleden strax norr om Träsket. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Klippfrullania, Frullania tamarisci   En rödbrun, glänsande, rikt förgrenad levermossa som bildar 

mattor på bergväggar. Arten påträffas i främst skyddsvärda skogsmiljöer med lång kontinuitet samt 

trädklädda bergbranter som har ett jämnt och fuktigt mikroklimat året om. Mossan växer här på en 

vertikal silikatbrant av ett nordexponerat berg i gränsen mot område 31 intill en fuktig miljö med 

blandskog. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART   

Andra intressanta arter 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 
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Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena   Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och 

att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är 

långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av 

död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Lilariska, Lactarius uvidus   En grå, slemmig riska med en mjölksaft som vid luftens tillträde blir 

violett. Växte på två lokaler i den bergiga tallskogen väster om Träsket tillsammans med björk. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Lecanora saligna   Arten växte på bark av en tall alldeles intill stigen norr om torpläget. I kommunen 

tidigare funnen på Häverö. Dessa är de enda rapporterade fyndplatserna i Södermanlands län. 

Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata   Arten är funnen under en hatt av ostronmussling på 

en lövstubbe på hygget ovanför Träsket. Arten är mykofag (äter svamp). Arten är ovanlig i Sörmland, 

föga rapporterad, men har i kommunen tidigare påträffats av Hans Ahnlund 2012 på Stora Äspskär.  

 
Utbredningskarta för korstecknad svampbagge (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 35  Värde:  8 p (M1 S1 A3, FN2 FF1)  

Motivering: Närrekreation, ovanliga kryptogamer. 

 
Läge: Väster om Inskogens villaområde Datum för fältbesök: 30.7.2019 

Areal: 6,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi: Svagt kuperad skogsmark med låga bergryggar och mellanliggande moränsänkor, som 

i sina djupaste delar är fuktiga och delvis klädda med grund torv. En del moränblock finns i ytan. 

Jordmånen är en typisk podsoljord. Det förekommer inga ytliga vattenflöden, mer lokala flöden där 

regnvatten lägger sig i sänkorna. 

Naturtyp: Tallskog 

Ekologiska strukturer: Berghällar och block av betydelse för stenlevande arter, främst lavar, i 

moränsvackor små sumpstråk med fuktälskande flora, bland annat frossört och starr. Död klenved i 

stor mängd förekommer av intresse för vedlevande svampar. Bök av vildsvin konstaterades i ett 

fuktigt parti. 

Naturbeskrivning: Ung, cirka 50-årig tallskog, med olika stamgrovlekar, troligen självföryngrad på 

tidigare hyggesmark. Björk ingår som naturligt inslag och har troligen uppstått i hyggesfasen. En 

gallring är genomförd under de senaste åren, där framför allt gran och ung björk tagits bort i syfte att 

öka tallarnas tillväxt. Området är/har varit detaljplanelagt och skogsskötseln har tidigare måhända 

anpassats till den planerade bebyggelsen. Vegetationen är artfattig och av ristyp, mest mossor och 

blåbärsris, i högre delar lavrik. Efter gallringen har fuktängsarter etablerat sig i körspåren. 

Fuktängsflora finns också i stråken med ung björk-tallskog, där det också finns en del vitmossor. 

 
Fig. 53. Genomgallrad tallskog med lövuppslag. 

 

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk 
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Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 65, klassas skogen som produktionsskog med 

målet gallring.  Skötseln bör inriktas så att en ljus, luftig skog av björk och tall utvecklas.  

Friluftsliv: Området utnyttjas idag främst av de närboende, för promenader, bär- och 

svampplockning. Stigar finns i mindre omfattning i östra delen, men de är smala och lågutnyttjade. 

Möjligtvis används traktorvägarna i viss omfattning. Även om skogspartiet idag är litet 

svårframkomligt på grund av gallringsris, hyser det en stor potential som fritidsskog, kanske främst 

för närrekreation. Det ligger intill villaområdet och gränsar i norr till områden med äldre skog 

(område 23 och 33). 

Biologisk mångfald: Området är fattigt på biologisk variation, men några mindre vanliga arter kunde 

dock noteras:  

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Vissa naturvärden hotas. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör 

hänsyn till dessa tas vid en eventuell detaljplan. 

Naturvårdsarter 

Duvhök, Accipiter gentilis   Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som 

hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs 

högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under 

senare tid återhämtat sig. Arten häckar någonstans kring Träsket och rör sig även inom detta 

område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Liten spiklav, Calicium parvum   Arten är känd från ett hundratal lokaler i landet. Den är knuten till 

äldre död ved eller bark av främst barrträd i områden med trädkontinuitet och bedöms av 

ArtDatabanken att minska i landet till följd av skogsbruket. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART.   

Andra intressanta arter 

Björkblåsor, Anisostephus betulinus   Björkblåsor kallas de gallbildningar hos björk med stora 

svällande blåsor på löven, orsakade av en art av gallmyggor. Växte här på en ung glasbjörk i en 

tallplantering. Arten har få rapporterade fynd i landet, men är troligen mycket underrapporterad.  Ny 

för Oxelösunds kommun. 

Gyttrad taggsvamp, Creolophus cirrhatus, på lövträdsstubbe av asp. Värmegynnad, mindre allmän. 

Tidigare ett fynd i Oxelösunds kommun. 

Sammetsticka, Trametes pubescens, är en nästan, vit, zonerad, tunn, sammetsfiltad ticka som här 

växer på grenar av död björk på marken. Mindre vanlig i Sörmland, allmännare norrut i landet. 

Linnea, Linnaea borealis, växer här i ett mindre bestånd som överlevt en tidigare hyggesfas. Linnean 

har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland i övrigt. Den missgynnas av ett 

rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets olika faser och dyka upp i yngre 

skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om där förekommer andra arter som 

signalerar äldre skog. Arten minskar i takt med ett allt intensivare skogsbruk och är ovanlig i 

Oxelösunds kommun. 

Agromyza alnibetulae är en art ur gruppen minerarflugor. Den är dåligt uppmärksammad i 

inventeringar och blott känd från cirka 15 lokaler i Sverige. Arten känns igen på bladminan som är 

lång och slingrande samt bildar en broskartad förtjockning i bladkanten av vårt- och glasbjörk. I 

området sågs angreppet på en lågvuxen glasbjörk. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 36  Värde:  11 p (M3 S1 A3, FN2 FF2) 

Motivering: Värdefull kulturmiljö, viktig för insekter, 

artrik fjärilsfauna, Sörmlandsleden. 

 
Läge:  Träsket, f.d. torp  Datum för fältbesök   20.11.2019 

Areal: 2,3 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Bergssluttning täckt med morän rik på ytliga block. Berg i dagen i form av marknära 

hällar intill den gamla torpgrunden. Vattnet leds åt söder ned mot en gräsmark på ett underlag av 

glaciallera. Morän och berggrund är rik på silikatmineral och jordmånen utgörs av en typisk råhumus. 

Naturtyper: Gräsmark, gles blandskog 

Ekologiska strukturer: Stora lövträd, markhällar, betongfundament, sydexponerade miljöer. 

Naturbeskrivning: Sörmlandsleden korsar cykelvägen söderifrån och passerar en fuktig, ohävdad 

gräsmark med gamla vallväxter och fuktängsarter som olika tistlar. Ovanför gräsmarken finns rester 

av ett gammalt torp. Torpet är känt från 1735 som Träskstugan. Namnet ändrades sedan till Träsket, 

men även Djupviksstugan och Lilla Danvikstugan har förekommit. Sista arrendatorn Edvard Lind, 

slutade sitt arrende 1938. Bostadshuset var byggt 1918, men ett stycke nordost därom finns rester 

från tidigare bebyggelse. Byggnaderna brändes ned av brandkåren 1971. I anslutning till det gamla 

torpet finns marknära berghällar med lavar och mossor och enstaka örter. I sluttningen mot norr 

växer på morän en blandskog med tall, ek och björk, i nordost även asp och sälg. Skogen norr om 

torpet är avverkad och gallrad. På hygget finns en del kvarstående frötallar samt bärbuskar av nypon 

och rönn. 

 
Fig. 54. Gräsmarken upp mot torpet Träsket 

 

Nuvarande markanvändning:   Friluftsliv, skogsbruk. Markerna kring Träsket var tidigare brukade. 

Sven Lind, son vid Träsket, har berättat att de hade 3 - 4 kor och att fyra tunnland åker ingick i 

arrendet. För att få ihop hö till djuren fick de lov att slå vägdiken och skogsängar. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 71, skall skogen i området skötas genom 

gallring. Gräsmarken bör hävdas genom slåtter, vilket skulle öka blomrikedomen och gynna floran 

och insektslivet. 
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Friluftsliv: Sörmlandsleden går i gräsmarken upp till Träsket och är en flitigt utnyttjad strövstig. Det 

gamla torpet disponerades i slutet av 1960-talet av Skid- och Friluftsfrämjandet i Oxelösund. Bland 

annat hade man en skidbacke där Sörmlandsleden går idag. 

Biologisk mångfald: Sydexponerade marker med omgivande löv- och blandskogar. Biotoprikedomen 

är bra för fjärilar och vid en nattfångst i juli 2019 noterades cirka 350 arter, däribland några av 

naturvårdsintresse. Då här nämnda arter inte med säkerhet reproducerar sig i område 36, tas de inte 

upp under rubriken ”Andra intressanta arter”.  Dock samlades de in med ljus vid inventeringen 2019, 

vilket ändå bekräftar att de då befunnit sig i närområdet. 

Bland mindre vanliga arter kan nämnas skogspärlemorfjäril, Argynnis adippe – en art som minskat då 

antalet skogsängar blir färre, bandad hallonspinnare, Habrosyne pyritoides – en relativt nyetablerad 

men sällsynt art, eksikelvinge, Watsoniella binaria – påträffad som ny för Sörmland 2016 och 

därefter ökande, almlundmätare, Venusia blomeri, som etablerades i Sörmland först för tio år sedan, 

blåklockemalmätare, Eupithecia denotata – en ovanlig art knuten till nässelklocka och stor blåklocka, 

snövit och gråvit gaffelsvans, Furcula bicuspis och F. bifida – båda ovanliga, asptandvinge, 

Notodonta torva – ovanlig och knuten till asp samt kungslavspinnare, Lithosia quadra, som tidigare 

var mycket sällsynt i Sverige men som numera är etablerad. 

Naturvårdsarter 

Humlerotfjäril, Hepialus humuli    Denna karaktäristiska nattfjäril är lätt att se när de silvervita 

hannarna utför sin pendlande dans på sommarkvällarna. Tyvärr en alltmer ovanlig syn, då arten har 

minskat kraftigt genom att gräsmarker vuxit igen. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae   Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar 

på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de 

övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Andra intressanta arter 

Arrhenia retiruga    Denna svamp ser ut som små, krusiga öron och växer på mossor, gärna 

takmossa, på grundstenar till gamla husrester vid Träsket. Sällsynt och funnen på fem lokaler i 

Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Härmsångare, Hippolais icterina   Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar 

framför allt i lövskog och parker som vid Träsket där det växer mycket lövträd. 

Murtuss, Tortula muralis   Denna mossa har en lång hårudd, men till skillnad mot takmossan som den 

annars liknar, har den inga tänder i bladspetsen. Murtuss är kalkgynnad och växer på kalksten och 

cement. Arten är från länet bara känd från Östermalma och Lövsta kalkbrott i Vagnhärad, men kan 

vara förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun. 

Trigonaspis megaptera. Denna stekel hör till familjen gallsteklar. Den åstadkommer rödaktiga, runda 

men något tillspetsade galler på ek. Arten påträffades på en medelålders ek nära Träsket. Ny för 

Sörmland!  
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Område 37  Värde:  12 p (M3 S2 A4, FN2 FF1)  

Motivering: Fint lövträdsbestånd i bryn mot söder, rik 

förekomst av död ved. Bestånd av gammal granskog. 

 
Läge:   Skog öster om Träsket  Datum för fältbesök:   30.9.2019   

Areal: 2,9 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Bergshöjd med ojämn, pucklig struktur. Bergspucklar omväxlar med smala dalstråk 

och andra sänkor. Mot söder en sluttning som bitvis är brant, i övrigt mer långsamt sluttande. 

Jordarten är en sandig, inte särskilt djup morän, med många, ytligt liggande jämnstora block. Längst i 

söder är moränen utflackad och övergår i lermarker. Genom svårvittrad berggrund och morän är 

jordmånen en råhumus, mindre sur åt söder där den lättas upp av förnan från lövträd.  

Naturtyper: Tallskog, triviallövskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i rätt hög omfattning, främst i södra kanten där gamla lövträd, främst 

björk, sälg och rönn, bidrar till mångfalden. Även ett mindre parti med grova lågor av gran och en del 

mycket gamla stubbar bidrar till fina miljöer för vedlevande arter.  

 
Fig. 55. Gammal granskog med mossrik vegetation. 

 

Naturbeskrivning: Höglänt skogsparti med medelålders till tämligen gamla tallar, troligen 50 – 100 år 

gamla, på berghällar och över stråk av tunn morän. I svackor och stråk mellan bergknallar växer en 

mossrik vegetation, särskilt där moränen är småblockig.  Mot söder sänker sig terrängen och 
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barrskogen får en större inblandning av gran och lövträd. I nedre delen mot åkern finns ett fint 

skogsbryn med lövträd, bland annat medelålders, tämligen fritt stående ekar, av stor betydelse som 

generationsträd, dvs träd som ersätter dagens jätteekar och som garanterar kontinuerliga miljöer för 

eklevande organismer.  

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 70, är skogen mogen att avverkas men ingen 

avverkning bör ske med hänsyn till naturvård och friluftsliv. Möjligen kan ett hyggesfritt skogsbruk 

tillämpas där man spar de äldre träden, låta några andra utvecklas och därigenom skapar en 

olikåldrighet av värde för flora och fauna.  

Friluftsliv: Friluftslivet är svagt utvecklat. Sörmlandsleden går alldeles intill och i anslutning till denna 

går en populär vandrings- och cykelled. Från Sörmlandsleden går några mindre stigar upp i berget, 

men utnyttjandet är begränsat till stor del på att området är relativt svårframkomligt. 

Biologisk mångfald: Fina lövbestånd i söder med en hel del död ved av stort värde för en artrik flora 

och fauna. Aspar och ekar finns och kan om de får stå kvar utvecklas till biologiskt värdefulla träd. 

Naturvårdsarter 

Kungsfågel, Regulus regulus   Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där 

den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de 

senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Duvhök, Accipiter gentilis   Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som 

hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs 

högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under 

senare tid återhämtat sig. Häckningsplatsen finns i närheten av Träsket. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Barrmusseron, Leucopaxillus cerealis   En helt vit svamp med något nedlöpande skivor och en länge 

inrullad hattkant. Den växer på barrmattan under gran i inte allt för sura barrskogar. Arten har 

minskat mycket sedan förr på grund av slutavverkningar av värdefulla skogar. Växer här i ett parti 

gammal barrskog med mossor och barrmattor. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Långfliksmossa, Nowellia curvifolia   Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa, 

grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten 

förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga 

åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Puckelfjällskivling, Macrolepiota mastoidea   Arten liknar stolt fjällskivling, men är betydligt 

sällsyntare. Den växer här under några grova gamla granar i en sluttning 200 m öster om Träsket. 

Funnen på 8 lokaler i Sörmland, närmaste fyndplats i Nynäs naturreservat vid Långmaren. Ny för 

Oxelösunds kommun. 
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Fig. 56. Puckelfjällskivling – en ovanlig svamp i Sörmland. 

 

Lövhätta, Mycena polyadelpha   Denna småväxta hätta växer på färsk lövförna av ek och kommer 

sent på säsongen. Den är säkert mycket förbisedd, men verkar finnas främst vid större ekar, vilket 

möjligen beror på att det under större ekar samlas större mängder förna. Arten har rapporterats från 

ett 20-tal kända svenska fyndlokaler, närmast kända förekomst i Sparreholms ekhagar. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Rutig rottryffel, Scleroderma areolatum   Gulbrun rottryffel med taggiga sporer, skild från närstående 

arter på sporernas storlek. Funnen i gräsrik blandskog i skogsbrynet öster om Träsket. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Utbredningskarta – lövhätta (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 38  Värde:  14 p (M2 S3 A5, FN2 FF2)  

Motivering: Tallnaturskog, många rödlistade arter och 

andra naturvårdsarter, död ved, bergbranter åt norr. 

 
Läge: Mellan Djursvik och Ängtorp Datum för fältbesök:  9.6.2019, 6.8.2019   

Areal: 6,0 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Kuperad terräng, bergbunden, med ett stort hällmarksparti som längs kanterna på 

flera håll har en starkt sönderskuren struktur. I norr några branter som via blockmarker ersätts av en 

sandig morän som i brynet mot åkern möter glacial lera. Moränen är på de flesta håll blockig. 

Jordmånen är en podsoljord, i hällmarkens grunda sänkor finns stråk med begynnande torvbildning. 

Nederbördsvatten strömmar från berget i alla riktningar och samlar sig även i odränerade svackor på 

bergsplatån. Inga ytliga vattenflöden finns. 

Naturtyper: Gammal tallskog, ekbryn 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer allmänt på hällmarken, men rör sig mest om klenved 

som yngre träd och nedblåsta grenar. Enstaka medelålders tallågor förekommer. Mellan berget och 

åkern i norr finns en brynzon med rik förekomst av död ved, även av grövre lågor. Viss variation av 

exponering och luftfuktighet kring block och hällbranter runt berget. 

Naturbeskrivning: Gammal tallskog, sannolikt 100 – 150 år, vissa träd uppemot 200 år, på en 

höjdrygg med nakna eller renlavsbevuxna bergytor. Rik förekomst av blåmossa i hela området. 

Många tallar har en för naturskogar typisk storrutig bark och delvis vridna stammar och grenar. På 

platån finns även några yngre tallpartier med ung björk där skogen troligen utvecklats på nytt efter 

brand. I nordöstra delen av området finns en del senvuxna granar. Grandominerad blandskog 

förekommer i nordöst och på västra sidan av berget ned mot stigen. I brynen mot norr finns en 50-

årig ek – aspskog. Fältskiktet utanför hällmarken är rikt på blåbär och andra bärris samt kruståtel och 

enstaka örter. I norrsluttningen mot åkrarna finns ett flertal lodytor där det bland annat växer 

skuggblåslav. 

 
Fig. 57. En av de värdefullaste tallskogarna i undersökningsområdet. 



118 
 

 

Nuvarande markanvändning:  Friluftsliv, inga skogliga åtgärder på åtskilliga decennier. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 79, är skogen mogen att avverkas men ingen 

avverkning bör ske. Skogen bör lämnas för fri utveckling och skapande av död ved. Vid inventeringen 

påträffades 15 naturvårdsarter, området är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och 

bedömningen fri utveckling understryks. För att långsiktigt skydda de höga naturvärdena i området 

bör ett biotopskydd inrättas. 

Friluftsliv: En väl utnyttjad stig leder från vägen i väster, vid sidan av berget österut. Själva 

bergsområdet opåverkat av slitage. En annan stig går utmed berget på norra sidan. Det finns även 

några mindre stigar. Området utnyttjas extensivt för friluftsliv, troligen mest av de närboende. 

Biologisk mångfald: Förekomsten av mycket gamla tallar, död ved, block och branter ger en biologisk 

mångfald av stort värde för naturvården. I perifera delar blandskog med gamla träd och en mer 

varierad flora och fauna. Många sällsynta arter, bland annat två lavar nya för Sörmland. 

Naturvårdsarter 

Vedskivlav, Hertelidea botryosa    Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus   Ulltickan lever på undersidan av gamla granlågor. Den är 

mörkbrun med en rostbrun ullig tillväxtzon. Arten är i huvudsak knuten till restbestånd av 

barrnaturskog, gärna med en lång kontinuitet av död ved. Ulltickan påträffades på en granlåga i 

nordsluttningen mot åkrarna i nordost. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i 

tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala   Denna nållav har en fjällig, grågrön bål och apothecier som 

på undersidan har en gul mjölig beläggning. Arten, som tidigare var rödlistad, växer på en stor ek vid 

Djursviksvägen. Laven är en fin indikator på skyddsvärda ekar i odlingslandskapet. SIGNALART 

Skriftlav, Graphis scripta   Denna lav ser ut som om någon ritat på bark små streck med en tunn 

blyertspenna. Den växer på slät bark av hassel och andra trädslag. Arten signalerar ofta skog med 

höga naturvärden, särskilt om den förekommer i mängd. Laven växer på lövträd i blandskogen 

nedanför nordbranten mot åkern. SIGNALART 

Blåsippa, Hepatica nobilis   Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor 

del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i 

kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta 

lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT 

UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART 
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Toppvaxskivling, Hygrocybe conica   Flera hagvaxskivlingar, släktet Hygrocybe, växer ibland även i 

skog och indikerar då tidigare hävdade miljöer. Toppvaxskivlingen växer här i ett bryn mellan berget 

och åkermarken i norr.  SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter.  SIGNALART 

Skuggblåslav, Hypogymnia vittata   Denna art liknar blåslav men har på de långa, yttre flikarna små 

smala utskott. Arten växer aldrig på träd, utan nästan bara på skuggiga, mossiga lodklippor. I detta 

område finns den på flera ställen i nordsluttningen av berget. Arten är enligt Artportalen bara funnen 

på fem lokaler i Sörmland, medan den är betydligt vanligare i t.ex. Östergötland. Ny för Oxelösunds 

kommun. SIGNALART 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Långfliksmossa, Nowellia curvifolia   Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa, 

grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten 

förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga 

åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART 

Barkticka, Oxyporus corticola   Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda 

stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter 

och höga naturvärden i övrigt. Arten växte på en låga av asp i en bergig blandskog i nordost. 

SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. I Sverige är den vanligast i östra Svealand. SIGNALART 

Korall-lav, Sphaerophorus globosus   Korall-laven är en rikt förgrenad busklav, brun med ljusgrå 

spetsar. Den växer liksom skuggblåslav på mossiga, lodklippor, på nordsidan av berget. I kommunen 

är den tidigare funnen på Ramnö. SIGNALART 

Krushättemossa, Ulota crispa   Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar 

och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra 

naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på 

tunna grenar av asp. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Liten trappmossa, Anastrophyllum minutum   Denna mossa är svår att känna igen, lik den rödlistade 

vedtrappmossan men med rödbruna groddkorn och inte växande på ved. Arten är funnen i norra 

delen av hällmarken. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Eklav, Biatora globulosa   En skorplav som visar sig som mängder med svarta prickar på ekbark. Laven 

växte på en ek i nordvästra delen av området. I kommunen tidigare funnen på Jogersö. 

Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena   Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och 

att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är 

långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av 

död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Tvåfläckig sköldluspiga, Chilocorus renipustulatus   En svartfärgad nyckelpiga med en röd fläck på 

vardera täckvingen. Noterades på en gammal asp utmed stigen från Djursviksvägen på jakt efter 

bladlöss. Ny för Oxelösunds kommun. 

Stubbmyra, Formica truncorum   En rödbrun, hårig stackmyra som inte bygger stackar utan lever i 

murken ved. Påträffades i hällmarkstallskog på en låga av tall. Ny för Oxelösunds kommun. 

Blodplättlav, Haematomma ochroleucum   Arten är en skorplav, grågrön och på ytan mjölig med 

rödbruna apothecier. Den växer här på en lodyta av silikatsten. Arten är ovanlig i Sörmland, men flera 

fynd har gjorts på öar i Oxelösunds skärgård, bland annat Vinterklasen. 

Grenkantlav, Lecanora pulicaris   Denna skorplav växer på barrved, i området i hällmarkstallskogen 

på en låga av tall. Arten är säkert mycket underrapporterad och har bara ett tiotal kända fynd i 

Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Korallkornlav, Lopadium coralloideum   Denna rödbruna – olivfärgade lav är fingrenat korallik med 

svarta apothecier. Den växte här i hällmarkstallskogen ovanpå mossor. Arten är vanligast i 

fjälltrakterna men har några få rapporterade fynd i låglandet. Arten är troligen förbisedd och sällan 

rapporterad, men trots det säkert en sällsynt art. Ny för Sörmland! 

Kådskål, Sarea resinae   Kådskål är en skålsvamp med orangegul skål. Den växer i kådflöden på 

stelnad kåda, nästan enbart på gamla kådsprängda granar i äldre barrskogar och är en fin signal på 

ovanliga skogsbiotoper. Här växer den på en gammal gran i gränsen mot hygget, område 39. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Tasgius melanarius   Denna skalbagge hör till familjen kortvingar och är en relativt stor art. Den 

påträffades krypande på marken längs stigen i blandskog nära Djursviksvägen. Andra kända 

fyndplatsen i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun. 

Skägglav, Usnea dasypoga   Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar 

med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har 

gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende. 

Den växte här på en gammal björk i en bergkant. 

Rutsopp, Xerocomellus chrysenteron   Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer med 

bördig jordmån. I området växte den i ett 50-årigt ek-aspbestånd på mullrik jordmån. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera   Fynd av denna lav brukar indikera intressanta lavmiljöer. 

Den är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte här på lövträd på berget i östra delen. 
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Område 39  Värde:  7 p (M1 S1 A3, FN1 FF1)  

Motivering: Granplantering med fattigt växt- och djurliv. 

Fynd av barrviolspindling. 

 
Läge: 500 m sydväst om Ängtorp Datum för fältbesök:   4.9.2019   

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Dalsänka omgiven av två bergshöjder. Marken i dalgången lutar åt norr. Jordarten är 

en lera som i kanten övergår i en godartad råhumus. Vattenöverskott leds långsamt genom 

vattenhållande leror ned mot åkern. 

Naturtyp: Granplantering 

Ekologiska strukturer: Inga berg eller branter. Rik förekomst av död ved, främst hyggesavfall, men 

mycket lågt värde ur naturvårdssynpunkt. Högstubbe av gran samt några större aspar lämnade som 

naturvårdshänsyn. 

Naturbeskrivning: Grund dalgång som planterats med gran. Hyggesavfall täcker marken, främst 

björk. Marken är fuktig men floran är artfattig då vegetationen ej hunnit etablera sig efter 

avverkningen. I torrare delar växer örnbräken i fuktiga delar revsmörblomma, krypven och harsyra. I 

södra delen finns ett aspbestånd, annars enstaka aspar lämnade som naturvårdshänsyn.  

 
Fig. 58. Granplanterad skogsmark med björkinslag. 

 

Nuvarande markanvändning:  Skogsbruk (avverkat bestånd), tidigare möjligen åkermark. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 78, röjning av granplanteringen. En sådan 

bedöms rimlig även från ett naturvårdsperspektiv. 

Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv då det är svårframkomligt. 

Biologisk mångfald: Området domineras av pionjärarter på död ved och enstaka gräs och örter intill 

fuktiga delar. I kanten av granplanteringen upp mot den äldre skogen fanns barrviolspindling och 

några träd med skägglav. 
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Naturvårdsarter 

Barrviolspindling, Cortinarius harcynicus   Oväntat fynd av den vackert mörkvioletta 

spindelskivlingen. Den växte i norra delen av hygget i gränsen mot angränsande äldre skogen. Ny för 

Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Andra intressanta arter 

Skägglav, Usnea dasypoga   Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar 

med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har 

gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende. 

Den växte här på såväl ek som tall. 

Neolechia oxyspora   Denna svamp är parasit på näverlav och växte på en ung björk i en 

granplantering. Svampen troligen starkt underrapporterad och förbisedd. Ny för Södermanlands län. 

 

Utbredningskarta för barrviolspindling (Artportalen 2019-12-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Område 40  Värde:  6 p (M1 S1 A2, FN1 FF1)  

Motivering: Trivialt hygge. 

 
Läge:   500 m söder om Ängtorp Datum för fältbesök:   14.10.2019   

Areal: 2,1 ha    NVI – klass: 4   Lågt naturvärde 

Naturgeografi: Svag moränsluttning mot norr. Närmast åkern med stigande markfuktighet som trolig 

följd av hyggesförsumpning. 

Naturtyp: Hygge 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer, främst stubbar och hyggesavfall. 

Naturbeskrivning: Moränsluttning, tidigare bevuxen med en medelgrov granskog, nu avverkad. 

Hyggesgräs dominerar, främst tuvtåtel, och i detta gräshav skjuter det upp mängder av ung björk. På 

hygget har skett en spontan föryngring av gran och tall. Några överståndare i form av kvarlämnade 

lövträd, främst björk, förekommer. I östra delen finns sparade, gamla tallar, en jätteasp och en 

högstubbe av gran. Här finns också ett par grova granlågor. 

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk, hygge. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 80, ska röjning ske av det uppväxande 

trädbeståndet. Detta verkar rimligt med hänsyn till att den tidigare skogen avverkades. 

Friluftsliv: Inget friluftsliv på grund av mycket svårframkomlig mark. 

Biologisk mångfald: Tämligen artrikt i den fuktiga delen i norr, där det bland annat växer brunrör, 

kärrsilja, skogsfräken och en rad svampar på död ved. I övrigt triviala naturförhållanden. 

Intressanta arter 

Brunrör, Calamagrostis phragmitoides   Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån 

där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på 

våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen 

på ett fåtal platser i Oxelösund. 

Pulverticka, Postia ptychogaster   Pulvertickan är ganska ovanlig, men dyker upp då och då på 

stubbar av barrträd. Tickan består av en pulverlik massa som innehåller vegetativa förökningskroppar 

och skiljer sig därigenom från normala tickor. Miljöerna behöver inte vara gammelskogar utan tickan 

kan till och med, som här, dyka upp i hyggesmiljö. Ny för Oxelösunds kommun. 

Knoppvitmossa, Sphagnum teres   Denna gyllenbruna mossa påträffades överraskande i en fuktig del 

av hygget. Arten är främst knuten till mer eller mindre artrika kärr, men kan som här ibland även 

uppträda i andra miljöer. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 41  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN3 FF2)  

Motivering: Äldre barrskog, friluftsliv. 

 
Läge: Danviksskogens centrala del Datum för fältbesök:   23.8.2019, 15.10.2019 

Areal: 1,8 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Dalgång med sluttningar av morän. Berggrunden och moränen är silikatrika och 

marken består av en godartad råhumus. 

Naturtyper: Mossrik barrskog, blandskog, skogsbryn 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, både grova lågor samt klenved.  

Naturbeskrivning: I söder en moss-risrik barrskog med mycket gran, i norra delen med inslag av tall 

och olika lövträd, mot brynet med ett par grova ekar. Död ved förekommer i viss omfattning. I norra 

delen är marken fuktig och här växer många fuktängsarter som brunrör, grenrör, skogsfräken, 

hultbräken, ältranunkel, majbräken, topplösa, kärrviol och humleblomster. Stora delar av beståndet 

är en mossrik, olikåldrig grandominerad barrskog med viss potential att hysa rödlistade svampar.  

Nuvarande markanvändning:   Ingen, tidigare skogsbruk genom gallring. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 83, är beståndet moget för slutavverkning, men 

anser att ingen avverkning bör ske. Skogstypen är attraktiv för friluftslivet och skötseln bör anpassas 

till friluftslivets och naturvårdens behov. 

Friluftsliv: En bred stig mellan Danvik och Träsket löper rätt genom området och från denna stig går 

också korsande stigar som leder till andra platser i Danviksskogen. Området är frekventerat och 

utnyttjas för skogspromenader, ridning, cykling, bär- och svamppromenader. 

Biologisk mångfald: Områdets diversitet med fuktiga och torrare partier, äldre skog, stora ekar i 

brynet mot norr och en hel del död ved, ger en förhållandevis rik biologisk mångfald med många 

arter. 

Naturvårdsarter 

Jättesvampmal, Scardia boletella   Grova, raka gångar i fnöskticka visar alltid på förekomst av 

jättesvampmal. Gånghål funna i en fnöskticka på en gammal björk nära åkerkanten i norr. RÖDLISTAD 

SOM NT (Nära hotad) 

Annan intressant art 

Brunrör, Calamagrostis phragmitoides   Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån 

där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på 

våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen 

på ett fåtal platser i Oxelösund. 
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Område 42  Värde:  11 p (M2 S2 A3, FN2 FF2)  

Motivering: Fuktig dalgång, hög artrikedom. 

 

Läge:   400 m sydväst om Träsket Datum för fältbesök:   15.10.2019 

Areal: 2,3 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Dalgång med svag lutning åt sydväst på lerhaltig, kalkfattig mull. Inget ytligt 

vattenflöde.  

Naturtyp: Gran - björkskog 

Ekologiska strukturer: Grova lövträd, fuktig mark i dalgång, störd mark 

Naturbeskrivning: Utmed en dalgång i öst-västlig riktning växer en olikåldrig blandskog, som till 

huvuddelen består av björk och gran, på en tidigare dikad skogsmark. En hel del stubbar tyder på att 

den tidigare skogen blivit avverkad och att ny skog etablerats genom självsådd. Möjligen har området 

tidigare använts som åker eller äng. I brynet mot åkern i öster växer en del grova lövträd, främst 

björk, asp och enstaka ekar. Skogen i området är varierande sluten och öppen, i öppna gläntor växer 

mycket grenrör, där det står tätare med träd växer det örter, ormbunkar, skogsfräken och blåbär. 

Nuvarande markanvändning:  Ingen, tidigare skogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 83, är skogen mogen för slutavverkning men 

bedömer att ingen avverkning bör utföras. Området bör sparas och utvecklas till en blandsumpskog 

med hög biologisk mångfald. 

Friluftsliv: En livligt frekventerad promenadstig går i dalgången. Området har därigenom betydelse 

för friluftslivet. 

Biologisk mångfald: I den fuktiga miljön finns en stor artrikedom av växter, mossor och svampar. Här 

finns flera sällsynta svampar, bara under en timmes genomgång hittades nio arter som tidigare inte 

påträffats i Oxelösunds kommun. 

Naturvårdsarter 

Kryddspindling, Cortinarius percomis   Denna vackra, gulaktiga spindelskivling med aromatisk doft av 

citronmeliss är en mykorrhizasvamp som växer med gran i örtrika barrskogar, i en skogstyp som 

normalt har höga naturvärden. Arten växte i ett skogsbryn i öster mot åkern. Ny för Oxelösunds 

kommun. SIGNALART. 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Brunrör, Calamagrostis phragmitoides   Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån 

där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på 
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våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen 

på ett fåtal platser i Oxelösund. 

Blåsuga, Ajuga pyramidalis   Växten indikerar tidigare skogsbete. Normalt en ganska vanlig art, men 

har bara en fyndplats i hela inventeringsområdet. Växer i skogsbrynet mot åkern i öster. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Storsporig spindling, Cortinarius casimiri   Denna spindelskivling växer här i fuktig blandskog i västra 

delen. Ny för Oxelösunds kommun. Närmast känd från Janstorpsskogens naturreservat utanför 

Nyköping. 

Rynkspindling, Cortinarius elatior   En mycket stor slemmig spindelskivling med en i kanten kraftigt 

rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen på tre 

olika lokaler. Ny för Oxelösunds kommun. 

 
Fig. 59. Rynkspindling 

 

Musselrödling, Entoloma byssisedum   Arten som hör till rödskivlingarna saknar ofta fot och lever på 

ved. Den påträffades här på död lövved i fuktig blandskog nära åkern i västra delen. Omkring 10 

kända förekomster i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Lyophyllum deliberatum   Denna gråskivling skiljs från andra gråskivlingar säkrast på mikroskopiska 

kännetecken. Arten påträffades här på marken i mossig, äldre granskog. Funnen på 8 lokaler i 

Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Kärnkrös, Myxarium nucleatum s.lat.   Denna gelésvamp bildar mjölkvita dynor på lövved. Inuti 

dynorna finns det vita kärnor av kalciumoxalat. Här växer den på en asp i en fuktig granskog. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa   Växte utmed stigen mellan område 42 och 43 vid basen av 

en gammal asp. Ny för Oxelösunds kommun. 

Taggticka, Sistotrema confluens   Marklevande ticka med taggar istället för porer, starkt 

vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler. Växer i stor mängd på 

den fuktiga stigen mellan område 42 och 43. Ny för Oxelösunds kommun. 

Trollskägg, Thelephora penicillata   Denna ovanliga art växer på en trampad stig mellan område 42 

och 43. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 43  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN2 FF3)  

Motivering: Gamla tallar, äldre barrskog. Friluftsliv. 

 
Läge: 600 m VNV om Träskbacken Datum för fältbesök:   23.8.2019 

Areal: 3.2 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Området utgörs av en måttligt kuperad terräng med mossöverväxta bergkullar och en 

i övrigt småblockig morän. Marken sluttar främst mot åkrarna i norr. Jordarten är en svårvittrad 

urbergsmorän, vilken utsatts för långvarig urlakning och jordarna är därmed kraftigt podsolerade. 

Hydrologin är normal för dylika jordar med en relativt hög genomsläpplighet, vilket medför att vatten 

avleds via berggrunden ned mot lägre liggande partier. Mot åkrarna i norr finns ett mindre dike. 

Naturtyper: Gammal barrskog, lövrikt bryn 

Ekologiska strukturer: Död ved finns i viss omfattning, de flesta är lågor som bildats under de senaste 

tio åren. Det är främst gran och tall som bidrar till den döda veden. Det finns även en del död 

klenved, främst björk, rönn och sälg. Då det saknas vattenflöden och bergsstrukturer i beståndet är 

den ekologiska variationen rätt liten. 

Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en olikåldrig tall-granskog med många gamla, minst 

hundraåriga träd. På flera av granarna växer gammelgranslav. Skogen växer på en sur morän, där 

blåbärsriset dominerar över mycket stora ytor. Fläckar av lingon och/eller örnbräken förekommer 

och mot brynet i norr ingår även en del örter. Mot kanterna ökar inslaget av lövträd och man kan se 

hundraåriga ekar tillsammans med snabbväxta, grova granar samt lövträd som björk, sälg, asp och 

rönn. Floran är artfattig i hela området. Det finns en hel del död ved i skogsbeståndet och det är 

viktigt att den kommer att bevaras i framtiden.  

 
Fig. 60. Gammal, värdefull barrskog utmed en väl använd strövstig. 
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Nuvarande markanvändning: Ingen för närvarande, tidigare skogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 75, bör skogen bevaras för friluftsliv och ej 

slutavverkas. Området bör skötas för friluftslivets behov.  

Friluftsliv: Flera välutnyttjande stigar leder genom skogsbeståndet, vilket visar att området utnyttjas 

för friluftsliv som promenader, bär- och svampplockning. 

Biologisk mångfald: Det finns en hel del död ved i området, vilket är viktigt för många 

vednedbrytande arter. I brynet mot norr ökar diversiteten genom en mer varierad 

trädslagsfördelning och förekomsten av stora ekar. 

Naturvårdsarter 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp 

i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart om visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där förekommer andra arter som signalerar äldre skog. 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 
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Område 44  Värde:  12 p (M2 S2 A3, FN2 FF3)  

Motivering: Äldre barrblandskog, friluftsliv, flera 

sällsynta svampar. 

 
Läge: Backe sydväst om Träsket Datum för fältbesök:   15.10.2019   

Areal: 1,8 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Höjdplatå med grovblockig, mossbevuxen ytmorän, endast på några få platser berg i 

dagen. Åt söder och öster finns sluttande, sandiga moräner. I öster är marktopografin böljande. 

Råhumusjordar dominerar, men längst i öster där skogen är mer lövrik består marken snarare av en 

lerblandad mull. Berggrunden och moränen är sur och svårvittrad. 

Naturtyp: Tallskog, barrblandskog 

Ekologiska strukturer: Död ved finns i liten omfattning, främst i öster med gallringsavfall och några 

medelgrova lågor. På höjdplatån saknas äldre träd och död ved. Gamla granar i öster och myrstackar. 

Naturbeskrivning:  Höjdplatå med 50 – 70-årig tallskog, i fältskiktet mycket blåbärsris och mindre 

fläckar med moss-lavrik vegetation. Det finns en hel del uppväxande unga lövträd av björk, ek och 

rönn. I södra delen, nedanför höjdplatån växer en olikåldrig, hundraårig, mossrik barrblandskog med 

gamla granar. I östra delen mot åkern växer ett ungt bestånd av triviallövträd med graninslag. 

 
Fig. 61. Gammal barrskog finns fläckvis i området. 

 

Nuvarande markanvändning:  Ingen, inga skogliga åtgärder under de senaste decennierna. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 76, är skogen 90-årig, färdig för slutavverkning, 

men föreslås att få stå kvar. Inventeringen visar dock att tallskogen på platån med tiden kommer att 

bli för tät och att en gallring här kommer öka dess värde för såväl naturvård som friluftsliv. 

Friluftsliv: I södra delen går en väl utnyttjad promenadstig som följer berget och den gamla 

barrskogen. Platån är i nuläget inte så frekventerad, men på sikt kommer detta bestånd tillsammans 

med angränsande skogar bli en viktig del för friluftsliv i olika former. Det finns fina bär- och 

svampmarker i hela området. 
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Biologisk mångfald:  Gamla granar, kontinuitetsskog, flera sällsynta arter. 

Naturvårdsarter 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

Blåsippa, Hepatica nobilis   Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor 

del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i 

kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta 

lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT 

UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Slätsporigt stjärnskinn, Asterostroma laxum   En skinnsvamp med gult hymenium (sporalstrande 

lager) och vita myceltrådar i kanten, skild från gulskinn med flera arter på mikroskopiska 

kännetecken. Svampen påträffades på död lövved i ett lövbestånd mot åkern söder om 

Sörmlandsleden. Mycket sällsynt, bara funnen på 8 svenska lokaler. Ny för Sörmland! 

Bok, Fagus sylvatica   Numera ganska vanlig kring större gårdar i Sörmland och på spridning till följd 

av det allt mildare klimatet, där groning av bokollon sker under milda vintrar. I det undersökta 

området dock bara funnen på denna plats – en mindre buske, möjligen fågelspridd från Stjärnholm. 

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Bittersöt tråding, Inocybe dulcamara   Denna trådskivling växer på en gräsrik vägkant tillsammans 

med rosenmusseron längs cykelvägen söder om Träsket. Sällsynt, tidigare känd från sex sörmländska 

lokaler. Ny för Oxelösunds kommun. 

Navelmussling, Lentinellus flabelliformis   Den relativt ovanliga navelmusslingen har en djupt trattlik 

hatt, ojämnt sågade skivor och en mycket kort fot. Den växer på multnande barr- och lövved. Här 

påträffades den i lövskog i ett bryn nära åkern.  

Strimhättemossa, Orthotrichum affine   Tussar av denna mossa påträffades i en lövbacke på gammal 

asp strax norr om cykelvägen söder om Träsket. Sällsynt, men möjligen förbisedd. Arten bestämd av 

Kjell Georgson, Halmstad. Ny för Oxelösunds kommun. 

Rosenmusseron, Rugosomyces carneus   Tämligen riklig nära den lilla vägen på en gräsbevuxen kant, 

annars rätt ovanlig i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Grön äggkremla, Russula olivascens   Denna gröna kremla med gula skivor växer i den gamla 

granskogen vid Sörmlandsleden strax söder om cykelvägen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Taggticka, Sistotrema confluens   Marklevande ticka med taggar istället för porer, starkt 

vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler. Ny för Oxelösunds 

kommun. 
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Område 45  Värde:  13 p (M3 S2 A4, FN2 FF2)  

Motivering: Lövskog, artrikedom, gammal ek, sällsynta 

svampar. 

 
Läge: 50 m nordost om Stora Djursvik Datum för fältbesök:   4.9.2019  

Areal: 1,3 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Bred dalsänka med sluttning åt sydväst mellan två bergs- och moränhöjder. 

Dalstråket utgörs av en sandig morän med få ytnära block. Genom skogspartiet leder ett tämligen 

grunt, tidigare handgrävt dike, som kan visa på att en del av området tidigare odlats. Mot 

bergssluttningen i sydost en väl framträdande strandvall med runda, slipade stenar. Jordmånen är en 

godartad råhumus, under lövträden förekommer ren mull med förekomst av daggmaskar.  

Naturtyper: Lövskog, ekallé 

Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i måttlig omfattning, dels grova lågor av olika trädslag 

samt rikligt med död ved av klenare dimensioner (unga lövträd, grenar, kvistar). Även de stora ekarna 

har fällt grova grenar av betydelse för vedlevande arter. 

Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en gles, tidigare gallrad lövskog av en ålder av 50 – 75 år. 

Här finns också ett par större ekar med en ålder kring 150 – 200 år, den grövsta cirka 3,5 meter i 

omkrets. Stora ekar finns också utmed Djursviksvägen. De kommer på sikt att bli grova och viktiga för 

att utveckla en hög biologisk mångfald. I dalgången dominerar annars stora – medelstora aspar. I 

fältskiktet dominerar lundgröe, ett gräs som är vanligt i torra lövskogsmiljöer. Trots topografin är 

marken här ganska torr. Nära stora eken finns en husgrund från ett gammalt torp, Gröndal, som var 

en backstuga på Stjärnholms ägor. Huset byggdes 1841 men raserades redan år 1900. I nordöstra 

delen av området, nära vägen, finns en liten bergknöl bevuxen med gamla tallar. I ett bryn mot vägen 

växer torrängsväxter som gulmåra, gråfibbla, rödklint, åkervädd, backblåklocka och prästkrage.  

 
Fig. 62. Gammal ek vid det gamla, sedan länge rivna torpet Gröndal. 



132 
 

Nuvarande markanvändning:   Ingen 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 85, skall området gallras. Inventeringen här visar 

att området redan har gallrats och att det snarare på sikt är viktigt att utföra slyröjning kring ekarna. 

Det är också viktigt att lämna aspbeståndet intakt, då de i framtiden blir viktiga för växt- och 

djurlivet, såväl gamla hålträd för fågellivet som grova lövträdslågor av värde för många rödlistade 

svampar och insekter. 

Friluftsliv:  I gränsen mot område 38 går en bred, mycket väl använd stig, utnyttjad av främst de 

närboende för promenader, rekreation, svamp- och bärplockning. Lövmiljön i dalgången är, särskilt 

under våren, ett viktigt inslag i landskapsbilden. 

Biologisk mångfald: I skogsbestånd finns några grova, troligen 150 – 200-åriga ekar, vilka har en 

mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. De delvis solöppna, ljusexponerade träden är 

viktiga för olika insekter. Mot åkern finns ett fint skogsbryn och intill vägen en rad 100-åriga ekar. Det 

finns i området även en del yngre ekar som säkrar ålderskontinuiteten av ek. Dalgång med god 

jordmån och förekomst av en del ovanliga arter. 

Naturvårdsarter 

Barrviolspindling, Cortinarius harcynicus   Denna vackert mörkvioletta spindelskivling växte med 

några fruktkroppar i östra delen av beståndet i gränsen mot område 47. RÖDLISTAD SOM NT (Nära 

hotad) 

Blåsippa, Hepatica nobilis   Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor 

del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i 

kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta 

lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT 

UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART 

Skogslind, Tilia cordata   Linden är ofta en gammal relikt från utdöende naturtyper som lövängar och 

ädellövskogar. När linden förekommer i skog signalerar den ofta en tidigare skogshistorik där 

ovanliga arter kan ha dröjt sig kvar. I tätortsnära skogar är ofta förekomster av lind resultatet av 

förvildning eller utplantering. Det är dock oklart hur linden kommit till Danviksområdet. SIGNALART 

Krushättemossa, Ulota crispa   Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar 

och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra 

naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på 

tunna grenar av rönn. SIGNALART 

Gullviva, Primula veris   Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre 

odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig 

som vild, men har på många håll planterats in på tomter och i trädgårdar. Här växer den i lövskog på 

mullartad jordmån som en rest från ett tidigare betesstadium. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH 

FÖRSÄLJNING. 

Andra intressanta arter 

Klotpyrola, Pyrola minor   Denna i övrigt rätt vanliga art är sällsynt kring Oxelösund. Ofta en bra 

indikatorart för äldre, örtrika barrskogar. Troligen har den gått tillbaka under senare decennier. Här 

växer den istället i lövskog på två skilda platser i en mer lövrik miljö. 
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Rödbrun klotterlav, Pseudoschismatomma rufescens   Denna art växer på den gamla eken mitt i 

beståndet, på grov skorpbark. Arten är främst knuten till äldre ekar. 

 
Fig. 63. Rödbrun klotterlav – karaktärsart på gamla lövträd. 

 

Bandad navelrödling, Entoloma undatum   Denna svamp är djupt trattformig med hål i mitten, är 

gråbrun med brunaktiga koncentriska zoner. Den växer ofta på naken jord i lövskog, som här i ett 

parti i den fuktiga delen av lövskogen. Funnen på åtta lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Bladskål, Hymenoscyphus epiphyllus   Arten växer på löv, bildar skålar som är gula och bägarformade 

med ett kort skaft. Denna art är främst funnen i Sydsverige, norr om Skåne finns bara ett fåtal kända 

fyndplatser. Arten är mycket sällsynt men möjligen förbisedd. Ny för Sörmland! 

Ockratagging, Steccherinum ochraceum   Denna skinnsvamp påträffades i blandskog nära stigen i 

gränsen mot område 38 på undersidan av en hasselgren. Arten är lättast att hitta i lövrika biotoper 

på ädellövträd och hassel. 

Rutsopp, Xerocomellus chrysenteron   Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer med 

bördig jordmån. I området växte den nära en stor ek i en blockrik, myllrik sluttning nära stigen. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Utbredningskarta för bladskål (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 46   Värde:  8 p (M2 S1 A2, FN2 FF1)  

Motivering: Sumpskog, död ved. 

 
Läge: 100 m nordost om Stora Djursvik Datum för fältbesök:   4.9.2019   

Areal: 1,5 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi:  Topogent terrängavsnitt, av björnmosstuvor småkullig torvmark i en sänka mellan två 

höjdryggar. Linser av en sandig morän skiljer torvmarken från bergspartierna. Marken är genom sin 

topografi och jordart starkt vattenhållande och magasinerar stora vattenöverskott med bara svag 

avrinning genom ett grunt, handgrävt dike åt väster. 

Naturtyp: Gran - björksumpskog 

Ekologiska strukturer: Viss förekomst av död ved i sumpskog av stor betydelse för vedlevande 

mossor och svampar. Under våta perioder kan sumpskogen även vara intressant för groddjur och 

mollusker.  

Naturbeskrivning: Sumpmossrik dalgång mellan två bergshöjder. Vitmossor och liten hundstarr 

dominerar och i vissa partier växer stora, rundade tuvor med björnmossa. Där marken inte är för blöt 

växer rikligt med blåbärsris. Skogen är tämligen ung - medelålders, flerskiktad med cirka 40 – 50-årig 

björk och gran samt en yngre generation av dessa båda trädslag. Tämligen rikligt med död ved av 

gran och björk och i olika stadier av nedbrytning. I västra delen torr moränmark med björk, ung gran 

och mängder med örnbräken.  

 
Fig. 64. En av områdets bäst utvecklade sumpskogar. 
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Nuvarande markanvändning:  Ingen 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 84, består området av ung gran och bör röjas. 

Inventeringen visar att gallring bör ske i täta bestånd och att död ved bör ligga kvar. Målet är att på 

sikt få en sumpskog med gamla träd och mycket död ved. 

Friluftsliv: I kanten av området går en mycket populär strövstig. Själva sumpskogen besöks mycket 

sällan på grund av att det är vått och att det inte är några givande bär- och svampmarker.  

Biologisk mångfald: Sumpskogen är ovanligt rik på sphagnicola (vitmoss-levande) svampar. Vid 

inventeringstillfället växte lakritsriska i tiotusentals exemplar och gav doft av lakrits i hela 

sumpskogen. Det fanns även andra svampar som goda indikatorer på vegetationstypen, bland annat 

rothätta, småriska, kärrhätting, vitmosskremla, kärrsopp, olivslöjskivling, fläcksopp och riskan 

Lactarius cyathuliformis. 

Intressanta arter 

Drymus brunneus   En brunfärgad skinnbagge med något droppformad kropp och randiga antenner. 

Påträffades sittande på liten björk i björksumpskogen. Ny för Oxelösunds kommun 

Lactarius cyathuliformis   Bara ett fåtal svenska fynd. I Sörmland tidigare endast känd från Marksjön 

utanför Gnesta. Arten liknar skålriska, växer liksom denna i vitmosstorv, men skiljer sig genom sina 

dystrare hattfärger och genom större sporer. Troligen har de båda arterna förväxlats och mycket av 

det vi tidigare kallat skålriska avser troligen denna art. Arten påträffades på vitmossrika ytor i 

björksumpskogen. 

Rothätta, Mycena megaspora   Tämligen ovanlig svamp i vitmossa. Arten påträffades på vitmossrika 

ytor i björksumpskogen. Cirka 15 fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Utbredningskarta för riskan Lactarius cyathuliformis (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 47  Värde:  10 p (M1 S1 A3, FN2 FF3)  

Motivering: Friluftsliv, rik fågelfauna. 

 
Läge: Danviksskogens västra del Datum för fältbesök:   20.11.2019   

Areal: 7,1 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi:  Topografin är plan men svagt böjande och berggrunden är till större delen övertäckt 

med en småblockig, sandig morän. Berggrund och morän domineras av sura, svårvittrade mineral 

vilket ger en starkt podsolerad, näringsfattig jordmån. Hydrologin är av normal typ men troligen 

samlas mycket grundvatten i fickor och andra fördjupningar, vilket ger en svag avrinning.  

Naturtyp: Tallskog 

Ekologiska strukturer: Sparsam förekomst av död ved, mest gamla, nu mossöverväxta stubbar från 

tidigare gallringar och några vindfällen. Enstaka gamla tallar sparade. 

Naturbeskrivning: I västra delen en ung tallskog som övergår i delvis fuktig blandskog med björk. I 

övrigt dominerar blockiga moränmarker med en likåldrig, troligen självföryngrad, cirka 60-årig 

tallskog med en tämligen rik föryngring av gran. Lövträd som ek, björk och rönn förekommer, men i 

mycket liten omfattning. Även norrut växer tallskog, där tätare och något yngre. I sluttningen mot 

område 48 finns en smal zon med äldre barrskog liksom i ett stråk väster om hygget i område 40. 

Vegetationen är även i fältskiktet mycket ensartat och består av blåbär över stora arealer. På något 

torrare mark växer även mycket lingon. 

 
Fig. 65. Tallskog med mycket blåbärsris 

 

Nuvarande markanvändning:  Skogsbruk, dock inga sentida åtgärder. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 86, är skogsbeståndet moget av avverkas, men 

ingen slutavverkning bör ske under planperioden. Dock bör unga, täta tallbestånd gallras i syfte att 

snabbare få upp en äldre skog. I övrigt bör vid framtida skogsåtgärder stor hänsyn tas till friluftslivets 

intressen. 
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Friluftsliv: Tillsammans med omgivande skogar ett viktigt område för friluftsliv. Terrängen är 

lättgången och det finns små stigar överallt. Skogen är opåverkad av buller från vägar och industrier. 

Det går även en bredare stig rätt genom området, som utnyttjas för promenader, bär- och 

svampplockning. 

Biologisk mångfald: Vid X6507142 – Y1570708 (RT90) finns några gamla tallar sparade. På en av 

tallarna växer tallticka och på marken kan man se revor av linnea. 

Naturvårdsarter 

Kungsfågel, Regulus regulus   Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där 

den avslöjar sig med sin fina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de 

senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

 
Fig. 66. Kungsfågel – vår minsta fågel – minskar i våra skogar! 

 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Skogsduva, Columba oenas   Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på 

konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som 

hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad. 

Göktyta, Jynx torquilla   Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar 

söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga 

bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992. 

Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt 

klarlagd.   

Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra   Den mindre korsnäbben häckar företrädesvis i barrskog, där den 

lägger sitt bo högt upp i en gran. Den äter grankottarnas frön, vilken den mejslar ut med sin 
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specialkonstruerade näbb. Förekomsten i Danviksskogen är den enda rapporterade i 

undersökningsområdet. 

Trädlärka, Lullula arborea   Trädlärkan är i våra trakter inte särskilt vanlig men typisk för öppna 

varma skogsmiljöer med tall. 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där förekommer andra arter som signalerar äldre skog. 

Storsporig klubbsvamp, Clavariadelphus sachalinensis   Klubbsvampar under gran är i Sverige två 

arter, vilka skiljs åt genom sporernas storlek. Den storsporiga arten funnen i västra delen under gran i 

tallskog. Troligen är arten förbisedd, då den kräver mikroskop för att identifieras. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Stor pipklubba, Macrotyphula fistulosa   Mycket lång och smal, upprätt, för det mest ogrenad svamp, 

ljust gulbrun i färgen. Arten påträffades bland förna i blandskog i partiet närmast åkern i norr. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Gröneggad hätta, Mycena viridimarginata   En brunaktig hätta med grönaktig skivegg och lukt av 

klor. Funnen i ung björkskog på fuktig mark. Ny för Oxelösunds kommun. 

Tickstiftgömming, Sporothrix polyporicola   Parasitsvamp, som bildar en matta av långa svarta hår. 

Den påträffades på en oidentifierad vedsvamp på lövträd i en hyggessluttning med frötallar. Ny för 

Sörmland.  

Dacrymyces chrysospermus   Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll, 

som går på tall, men guldgul i färgen och verkar mest gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun. 

 

Utbredningskarta för tickstiftgömming (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 48  Värde:  8 p (M2 S1 A1, FN2 FF2)  

Motivering: Lövsumpskog, friluftsliv. 

 
Läge: Danvik norr om Grävlingstigen Datum för fältbesök:   1.11.2019   

Areal: 1,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde 

Naturgeografi:  Tämligen plan torvmark som kantas av en sandig, blockig ytmorän. Marken är dikad 

genom ett cirka 30 cm djupt, tidigare handgrävt dike. Nederbördsöverskott kommer från omgivande 

höglänta marker som samlas i torvmarken. Moränen är kalkfattig och jordarna urlakade. 

Naturtyp: Dikad lövsumpskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i mycket liten omfattning, mest avfall från tidigare gallringar och 

stubbar.  

Naturbeskrivning: Området består av en jämnåldrig, cirka 40-årig triviallövskog med dominerande 

björk och asp samt enstaka sälg. Genom att området dikats växer granen bra och har vandrat in på 

de gamla torvytorna. Lövskogen har utvecklats genom gallring av såväl löv- som barrträd, troligen på 

en tidigare hyggesmark. Vegetationen domineras av blåbärsris med inslag av veketåg och ormbunkar 

i de blöta partierna. I gränsen mot område 52 finns ett äldre tallbestånd med förekomst av 

motaggsvamp.   

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 87, förslås röjning av skogen. Det är viktigt att 

granen tas bort och att de äldre lövträden får stå kvar. Lövskog är en bristvara i skogarna i västra 

Oxelösund och det är därför viktigt att detta bestånd även framledes sköts som en lövskog och inte 

planteras med gran. 

Friluftsliv: På norra sidan, mellan ett berg och lövkärret, går en strövstig som utnyttjas i hög grad av 

ortsbefolkningen. 

Biologisk mångfald: Fuktig mark och lövskog skapar intressanta ekosystem, inte minst på sikt då 

träden får åldras och inslaget av död ved blir större. Flera aspar kan på kort sikt nå ett stadium där de 

är fina hålträd och förutom för fåglar är viktiga för lavar, mossor, svampar och insekter. 

Intressanta arter 

Trådpipklubba, Macrotyphula juncea   Trådpipklubban är en mindre vanlig höstsvamp med 

trådsmala, styvt upprätta, upp till 10 cm höga fruktkroppar. De växer i lövförna, oftast på asplöv. 

Funnen på flera håll, såväl i sumpskogen som i bergkanten längs stigen, massvis i tusental! Ett 20-tal 

rapporterade växtplatser finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Naftalinskinn, Scytinostroma portentosum   På en nedrasad sälg i kanten av kärret i västra delen 

påträffades den genom sin doft omisskännliga vedsvampen naftalinskinn. Den är ganska ovanlig, men 

ett typiskt inslag i naturskogar med gamla sälgar. 
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Område 49  Värde:  14 p (M2 S1 A5, FN3 FF3)  

Motivering: Död ved, flera sällsynta svampar, bland 

andra rynkskinn och pulverklubba, friluftsliv. 

 
Läge: Danviken väster om Träskbacken Datum för fältbesök:  16.10.2019 

Areal: 5,2 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi:  Terrängen sluttar svagt åt norr mot fuktstråket i område 42 och i nordost mot åkrar. 

Berggrunden är täckt av ett lager sandig morän som är tämligen blockfattig. Jordmånen är en 

råhumus med urlakat ytskikt. Grundvatten flödar åt öster och norr, mot åkern i öster går ett dike. 

Naturtyp: Granskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i relativt liten omfattning, enstaka grova lågor av asp och gran, i 

fuktiga delar döda träd och grenar som producerats genom självgallring i beskuggad miljö. I gränsen 

mot område 42 skuggiga habitat med många gamla träd. 

Naturbeskrivning: Tämligen likåldrig granskog som uppstått genom gallring. Det finns inga riktigt 

grova eller gamla träd. Det är sparsamt med andra trädslag men i brynet mot åkern i öster uppträder 

en del björk liksom i gränsen mot område 42. Vegetationen i övrigt är örtfattig och domineras av 

blåbärsris, i fuktiga lägen delvis ersatt av gräs som tuvtåtel och ormbunksväxter samt skogsfräken. 

Mot åkern i norr finns ett bestånd med äldre skog där det på en av granlågorna växer rynkskinn. 

 
Fig. 67. Rynkskinn – en sällsynt vedsvamp på granlågor. 

 

Nuvarande markanvändning:   Skogsbruk, dock inga åtgärder de senaste decennierna. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 88, är skogen avverkningsmogen, men inte 

aktuell för avverkning. Inventeringen visar på begynnande höga naturvärden med flera 
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naturvårdsarter och sällsynta arter i övrigt, varför fri utveckling av beståndet är motiverat ur 

naturvårdens synvinkel. 

Friluftsliv: En bred stig, som är mycket använd av friluftslivet för promenader och annan rekreation 

går i södra delen av beståndet, från Sörmlandsleden ned till villorna vid Danvik. Skogen längs stigen 

har stor betydelse för allmänheten eftersom den är litet trollskogsartad och samtidigt erbjuder bär 

och svamp. En mindre stig följer också åkerkanten i norr. Skogen i området är lättillgänglig och en 

viktig del i ett större område för friluftsliv. 

Biologisk mångfald: Området har en stor potential att hysa många rödlistade och andra sällsynta 

arter om träden får bli äldre och död ved bildas i högre omfattning. Redan idag finns här sällsyntheter 

som pulverklubba och rynkskinn, den senare en rödlistad art som i Sörmland är mycket sällsynt och 

en utmärkt indikator på naturskogar med gran. 

Naturvårdsarter 

Rynkskinn, Phlebia centrifuga   Rynkskinnet är en vednedbrytare som växer på undersidan av gamla 

granlågor med ännu kvarsittande bark. Arten har klassificerats som en ”urskogsindikator” och 

placerats högt upp i en värdepyramid avsedd för naturvärdesbedömning av boreala granskogar. 

Svampen är mycket känslig för skogliga ingrepp. Flera lokaler har under senare år upptäckts i skogar 

runt Eskilstuna, men i övriga delar av länet är den tidigare känd endast från urskogsreservatet 

Askersund på Eriksbergs ägor i Stora Malm i Katrineholms kommun. Lokalen i Danviksskogen, i 

beståndets nordöstra del, längs en stig nära åkrarna, är mycket anmärkningsvärd och givetvis starkt 

skyddsvärd. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Kungsfågel, Regulus regulus   Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där 

den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de 

senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. Laven funnen i södra delen av beståndet, i gränsen mot område 53, 

på en död tall. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri   Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och 

växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Den växer här på en 

gammal granstubbe i den mörka granskogen mellan område 42 och 49. Arten kräver rik tillgång på 

död ved i sina miljöer. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. Den växer här på 

några granar i gränsen mot område 53. SIGNALART 
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Andra intressanta arter 

Härmsångare, Hippolais icterina   Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar 

framför allt i lövskog och parker men även i lövrika bryn. 

Gröngul navling, Chrysomphalina grossula   Denna gulaktiga svamp växer på stubbar och murkna 

stockar av gran och påträffades på lågan där det växer rynkskinn. Arten växer här nära en stig invid 

åkern i norra delen. I Artportalen finns 13 rapporterade fyndplatser i Sörmland. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Pepparspindling, Cortinarius causticus   Denna lilla spindelskivling har små sporer och en slemmig 

hatt som i mitten är litet rynkig. Växer här i granskog nära stigen mot åkrarna i norra delen av 

beståndet. Femte sörmländska fyndet. Ny för Oxelösunds kommun. 

Dacrymyces chrysospermus   Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll, 

som går på tall, men guldgul i färgen och verkar mest gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun. 

Tickstiftgömming, Sporothrix polyporicola   Parasitsvamp, som bildar en matta av långa svarta hår. 

Den påträffades nära åkrarna i norr i blandskog på mjölkticka. Ny för Sörmland. 

Stor kragskivling, Stropharia hornemanni   Denna stora kragskivling med svagt brunlila hatt och vita, 

uppfnasade fot påträffades med 6 fruktkroppar i gammal granskog strax norr om område 50. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Pulverklubba, Phleogena faginea   Denna svamp liknar mycket en slemsvamp, som en liten boll på 

skaft, men är mer besläktad med röksvamparna. Den växte i mossan vid basen av en gran i östra 

delen av området upp mot åkern. Mycket sällsynt i landets mellersta delar, vanligare söderut. Andra 

sörmländska lokalen. Ny för Oxelösunds kommun. 

 
Fig. 68. Pulverklubba – en stor raritet på våra breddgrader. 

 

Ullklot, Trichia varia   Denna slemsvamp påträffades på en låga av tall i beståndets nordöstra del.  Ny 

för Oxelösunds kommun. 
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Område 50  Värde:  10 p (M1 S1 A3, FN3 FF2)  

Motivering: Hällmark med motaggsvamp, friluftsliv. 

 
Läge:  Mellan Träsket och Danvik Datum för fältbesök:   30.10.2019 

Areal: 0,9 ha    NVI – klass: 3   Visst naturvärde   

Naturgeografi: Höjdrygg med öppna berghällar, litet småkullig med svackor av grund morän. 

Området avvattnas åt norr och söder. Berggrund och morän domineras av silikatmaterial, vilket ger 

en näringsfattig, urlakad jordmån. 

Naturtyp: Hällmarkstallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i måttlig omfattning, mest unga tallkvistar och stubbar från en 

tidigare gallring.  

Naturbeskrivning: Området består av en bergig platå klädd med en olikåldrig, 20 - 80-årig tallskog 

som uppstått genom självsådd. Lavklädda berghällar uppträder i mosaik med mellanliggande 

moränpartier bevuxna med ljung, lingon och blåbär. I tallskogen skjuter en del gran upp medan 

lövträd är ytterst sparsamt förekommande. I östra delen är marken mindre bergig och här finns 

mossrika partier och mycket blåbärsris.  

 
Fig. 69. Hällmarkstallskog av typiskt utseende med tall och renlavar. 

 

Nuvarande markanvändning:   Ingen, tidigare gallringsskogsbruk. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 82, föreslås gallring och slutavverkning, dock 

inte inom planperioden. Inventeringen visar att det finns motaggsvamp i området. Arten kräver en 

försiktig gallring av skogsbeståndet så att värdträden i mykorrhizan finns kvar. Slutavverkning 

bedöms olämplig med hänsyn till motaggsvamp och till friluftslivet. 
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Friluftsliv: En bred stig, använd av friluftslivet, följer höjdryggen över krönet. Stigen går genom en 

lättgången, ganska öppen skog dock med en viss bullerstörning av biltrafik. Skogen nyttjas främst för 

promenader men också för svamp- och bärplockning. 

Biologisk mångfald: På berget växer rikligt med olika ren- och bägarlavar. Här finns också 

motaggsvamp. 

Naturvårdsarter 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

Påträffades med tre fruktkroppar i tallskogen. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

 
Fig. 70. Motaggsvamp – en rödlistad art i hällmarkstallskogen. 

 

Annan intressant art 

Timmergröppa, Serpula himantioides   Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat 

sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för 

Oxelösunds kommun. 
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Område 51  Värde:  10 p (M1 S3 A3, FN2 FF1)  

Motivering: Gammal tallskog, intressanta lavar och 

svampar, friluftsliv. 

 
Läge: 200 m öster om Stora Djursvik Datum för fältbesök:  10.10.2019 

Areal: 5,0 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Området består av ett system av flera parallella höjdryggar med renlavsklädda 

urbergshällar i mosaik med låga sänkor med morän eller sekundärt bildad torv. På bergryggarna finns 

en del stora moränblock. Mot söder finns en blockig moränsluttning. Hydrologiskt sker en transport 

av nederbördsvatten från bergsplatåerna ned till omgivande moränmarker, men det mesta vattnet 

stannar kvar här då avrinningen är dålig. 

Naturtyper: Hällmarkstallskog, blåbärstallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved finns i mycket liten omfattning, mest klena tallar och grenstycken. Då 

det var mycket länge sedan det togs träd från området är det också ont om stubbar. Gamla tallar, 

rikligt med trädlavar. 

Naturbeskrivning: Ett tallskogsdominerat område med gammal tallskog både på bergribborna där 

också renlavar och andra lavar ingår i vegetationen och i mellanliggande moränstråk där det också 

växer tall men då tillsammans med ljung, lingon och blåbär. Gran saknas nästan alldeles medan björk 

förekommer här och var, mest som småträd och buskformiga exemplar. Förutom renlavar växer i 

bergen rikligt med blåmossa och kvastmossor. Tallen är i området olikåldrig, från unga – medelålders 

träd till riktigt gamla, 100 – 150-åriga träd. Tallticka förekommer i området. På träden hänger mycket 

lavar som gällav, luddig skägglav och manlav, vilket visar att luftkvalitén här är förhållandevis hög. 

Mot område 52 finns en artrik blocksluttning med senvuxna ekar och aspar, rik mossflora på 

moränblock och även intressanta svampar. 

 
Fig. 71. Fin gammal tallskog på hällmark. 
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Nuvarande markanvändning:   Friluftsliv. Tidigare extensivt skogsbruk, inga åtgärder utförda på 

många decennier. 
 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 90, är skogen mogen för avverkning, men ingen 

avverkning bör ske. Den bör enligt planen utvecklas till naturskog med möjlighet att öka mängden 

död ved. Inventeringen visar att bedömningen är rimlig då det redan idag utvecklats höga 

naturvärden i biotopen. 

Friluftsliv: Området är idag extensivt utnyttjat för friluftsliv, men ett par mycket tydliga stigar går 

över bergryggarna. De verkar mest nyttjas av de närboende. Området är svårframkomligt i nord-

sydlig riktning eftersom bergryggarna går från öst till väst. 

Biologisk mångfald: Området innehåller höga naturvärden kopplade till naturtyp och orördhet. 

Naturvärdena kommer att öka med att träden blir äldre och att mängden död ved tilltar. 

Naturvårdsarter 

Tallticka, Phellinus pini   Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av 

levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra 

skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp 

i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga 

karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Vedskivlav, Hertelidia botryosa   Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med 

fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av 

tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade 

arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

 
Fig. 72. Grynig blåslav växer på barken av gamla tallar och björkar. 
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Blomkålssvamp, Sparassis crispa   Blomkålssvampen växer nästan uteslutande i gamla tallskogar eller 

i skogar med enstaka gammeltallar, där den parasiterar på grova rotpartier. Arten påträffades 2006 i 

områdets västra del i gles barrskog. Gamla tallar växer fortfarande i området och det är troligt att 

svampen ännu finns kvar. Trots att det finns så många gamla tallar i kommunen är svampen sällsynt 

och tidigare bara funnen på en plats i skärgården. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Stagg, Nardus stricta   Stagg i skogsmark brukar tyda på att området tidigare varit betat. Den 

indikerar också magra förhållanden. Staggen växte här utmed en stig i en hedartad barrskog.  

Spindelgröppa, Leucogyrophana romellii   Denna skinnsvamp är en vackert rödgul art som växer på 

undersidan av riktigt murkna lågor av barrträd. Här påträffades den på en murken tall i 

hällmarkstallskogen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Timmergröppa, Serpula himantioides   Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat 

sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

Xylografor, Xylographa sp.   Någon av arterna X. parallela eller X. rubescens påträffades i området på 

gammal tall. Xylografa-släktets arter är ofta goda naturvårdsindikatorer på skyddsvärda tallbestånd. 

Tunn flarnlav, Xylopsora friesii   Denna lav växer främst på bränd tallved i gamla tallskogar. Påträffad 

på gammal tall i hällmarkstallskogen. 

 

Utbredningskarta för tunn flarnlav (Artportalen 2019-12-07) 
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Område 52  Värde:  15 p (M2 S3 A4, FN3 FF3)  

Motivering: Gammal barrskog, knärot, ovanliga 

svampar, friluftsliv. 

 
Läge: Sydost om Stora Djursvik Datum för fältbesök:  10.10.2019 

Areal: 2,3 ha    NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Moränsluttning åt söder mot bebyggelsen. Moränen har många ytliga block, vilka är 

överväxta med mossor.  

Naturtyp: Barrskog 

Ekologiska strukturer: En del död ved förekommer, mest klenved, samt några torrfuror. 

Naturbeskrivning: Mot en promenadstig längs bebyggelsen vid Danvik leder en moränsluttning som 

är bevuxen med en talldominerad barrskog. De äldsta tallarna är säkerligen över hundra år. Mot 

stigen finns även gamla granar och björkar. Gränsen mot hällmarken i norr är flytande. Längst i söder 

mossrika partier och flera naturvårdsarter, däribland ett fint bestånd av knärot, på sin enda kända 

lokal i Danviksområdet. 

 
Fig. 73. Väl frekventerad promenadstig i barrskog med naturvårdsarter, bl.a. knärot. 
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Nuvarande markanvändning:  Friluftsliv, tidigare gallring. Inga skogsbruksåtgärder har gjorts under 

de senaste decennierna. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 86, är skogen i området avverkningsmogen, 

men inte aktuell för slutavverkning inom planperioden. Många naturvårdsarter finns i beståndet, 

vilket bör lämnas för fri utveckling. 

Friluftsliv: I södra delen går en bred promenadstig som utnyttjas av åtskilliga personer, såväl från 

Stora Djursvik, Danvik som från Peterslund. Stigen används för promenader, ridning, cykelåkning och 

för bär- och svampturer i området. 

Biologisk mångfald: Skogsbestånd med troligen långvarig kontinuitet vilket indikeras av flera 

naturvårdsarter som knärot och grantaggsvamp. Artrik funga längs stigen med många ovanliga arter, 

varav fem inte tidigare funna i kommunen. 

Naturvårdsarter 

Grantaggsvamp, Bankera violascens   Grantaggsvamp är normalt en bra indikator på kalkgranskogar 

och andra örtrika granskogar med höga naturvärden. Den bildar mykorrhiza med gran och vill gärna 

ha litet högre luftfuktighet. Den påträffades här vid en inventering 2006 av Hans Rydberg i skogen 

öster om Stora Djursvik. Troligen fanns den nära stigen, där det idag bland annat växer knärot. Miljön 

är i princip oförändrad och svampen finns säkert kvar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Knärot, Goodyera repens   Knäroten är en liten orkidé med vita blommor i smalt ax och mörkgröna, 

litet spetsiga blad i rosett. Arten har successivt minskat i landet till följd av ett alltför intensivt 

skogsbruk och att skog avverkas i alltför tidig ålder. Knärot finns nästan bara i gammal barrskog. 

Beståndet i området fanns nära stigen i väster, där det omfattade ett 80-tal bladrosetter. Ingen 

blomning skedde under 2019, men eftersom ett bestånd kan leva mer än tio år innan det utvecklar 

blommor, kan det röra sig om en nyetablering där bladskotten bildats genom vegetativ spridning. 

FRIDLYST och RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)  

 
Fig. 74. Bestånd av knärot med tätt packade bladrosetter. 

 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 
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samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Broskvaxskivling, Gliophorus laetus   Flera hagvaxskivlingar växer ibland även i skog och indikerar då 

tidigare hävdade miljöer. Broskvaxskivlingen växer, som här, företrädesvis i kanten av berg med 

renlavar och mossor. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART 

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea   Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier 

(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av 

gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den 

är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra 

ovanliga arter. SIGNALART 

Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus s.str.   Denna art är ännu ganska vanlig, åtminstone vissa år, 

men är betydligt vanligare i äldre granskog med lång kontinuitet. Då den här växer tillsammans med 

knärot och grantaggsvamp visar det på en skyddsvärd skogstyp, som troligen påverkats av skogsbete. 

SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Vaxorangelav, Caloplaca cerina   Denna lav liknar den betydligt vanligare orangelaven, men 

apothecierna (fruktkropparna) har till skillnad från denna en blyertsgrå kant. Laven växte på gamla 

aspar i en blockbrant nedanför berget i beståndets västra del. Ny för Oxelösunds kommun. 

Linnea, Linnaea borealis   Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland 

i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets 

olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om 

där förekommer andra arter som signalerar äldre skog. 

Kolgråskivling, Lyophyllum atratum   Växte rikligt på en brandfläck i en bergkant. Andra fyndet i 

Sörmland, tidigare funnen på Tåkenön i Hjälmaren. Ny för Oxelösunds kommun. 

Trådpipklubba, Macrotypula filiformis   Trådpipklubban är en mindre vanlig höstsvamp med 

trådsmala, styvt upprätta, upp till 10 cm höga fruktkroppar. De växer i lövförna, oftast på asplöv. 

Funnen på lövförna i blockbranten i beståndets västra del. Ett 20-tal rapporterade växtplatser finns 

från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Purpurhätta, Mycena purpureofusca   Purpurhättan är en mindre vanlig svamp med vackert 

mörkvioletta skiveggar. Den växer på död ved av barrträd, oftast i litet äldre skog. Den växer här på 

barrförna i barrskog strax väster om Grävlingsstigens slut. Ny för Oxelösunds kommun. 

Grovtagging, Radulomyces molaris   Denna karaktäristiska vedsvamp med långa grova taggar kan 

man se på nedfallna grenar på döda ekar. Den är mindre vanlig, men en karaktärsart för ekbiotoper 

med död ved. Denna svamp påträffades på gamla ekgrenar i blockbranten mot berget i beståndets 

västra del. 

Rosenmusseron, Rugosomyces carneus   Denna svamp påträffades nedanför blockbranten mot 

berget i beståndets västra del. Ganska ovanlig i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Svedknotterskinn, Xylodon brevisetus   Ljust skinn med korta trubbiga tänder. Arten påträffad på låga 

av tall i blandskog i en blockbrant. Ny för Oxelösunds kommun. 
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Område 53  Värde:  15 p (M3 S2 A4, FN3 FF3)  

Motivering: Barrskog med lövinslag, variation, flera 

ovanliga arter, Sörmlandsleden. 

 
Läge:   Danviksskogens södra del Datum för fältbesök:   21.10.2019 

Areal: 9,2 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde   

Naturgeografi: Kullig terräng med höjder och sänkor. Berg i dagen förekommer nästan inte alls, i 

stället utbreder sig en sandig morän som täcker berget helt. I åkern mot norr finns lermaterial och en 

jordmån präglad av lövförna. 

Naturtyper: Barrskog, blandskog 

Ekologiska strukturer: Det finns en stor ekologisk variation i området på grund av det stora 

lövinslaget. Död ved finns lokalt, främst som lågor i hög grad av nedbrytning, men också färska 

vindfällen.  

Naturbeskrivning: Från Grävlingstigen i söder och vidare västerut finns en mycket varierad 

skogsbiotop. Trädskiktet domineras av gran med inslag av tall och rätt stora lövträd av främst asp och 

björk. Det finns även massvis av små ekar och rönnar i området. Skogen har gallrats kontinuerligt, 

vilket visas av att det finns stubbar av både löv- och barrträd, olika grovlek och ålder i hela beståndet. 

Inga spår av tidigare slutavverkning finns. Vegetationen i området så att det på torrare mark finns 

mycket blåbär och kruståtel, i mer lövrika delar rikligt med piprör och diverse örter samt olika arter 

av ormbunkar. Mot bebyggelsen i söder finns bryn med trädgårdsväxter som förvildat sig. Mot 

Grävlingstigen i söder finns en stor ek, som står öppet och ljust. Eken mäter cirka 4 meter i omkrets 

och uppfyller kraven för ett så kallat jätteträd.  

Nuvarande markanvändning: Friluftsliv. Inga sentida avverkningar har ägt rum. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 88, skall området inte slutavverkas utan bevaras 

för naturvård och friluftsliv – en relevant bedömning med tanke på att det finns flera naturvårdsarter 

i området. 

Friluftsliv: Friluftslivet utnyttjar området till en rätt stor del. Ett system av stigar finns i skogen, vilken 

är lättgången och även i övrigt intressant för rekreation, bland annat finns här goda bär- och 

svampmarker. 

Biologisk mångfald: Variationen av löv- och barrträd, olika skiktning, ålder och täthet skapar en rik 

biologisk mångfald. Det finns många ovanliga arter, vilket tyder på lång skoglig kontinuitet. Gammal 

ek med rik lavflora. 

Naturvårdsarter 

Gammelekslav, Lecanographa amylacea   Denna art har genom nya rön visa sig vara samma art som 

blyertslav. Det är en sällsynt art, men den är fast etablerad i Oxelösunds skärgård där den växer på 

jätteekarna på de stora öarna. Arten växer i detta område på fyrameterseken mot bebyggelsen i 

söder. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Gröngöling, Picus viridis   Gröngölingen är en olivgrön hackspett med ett rött band på huvudet, lätt 

igenkänd på att flykten är båglik. Den finns i löv- och blandskogar men också i mer öppen mark, som i 
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hagar. Boet hackas ut i lövträd. Arten har minskat under senaste decennier. RÖDLISTAD SOM NT 

(Nära hotad) 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus   Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men 

bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer 

samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. 

RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Svart praktbagge, Anthaxia similis   Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks 

vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på 

solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART 

Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum   Arten växer främst på barken av gamla jätteekar, men 

förekommer även på andra lövträd. Gulpudrad spiklav är kanske den viktigaste karaktärsarten för 

gamla, grova ekar. Den har högt signalvärde och visar på träd som ofta har en rik funga av andra 

sällsynta eklavar. Arten växer på jätteeken mot bebyggelsen i söder. SIGNALART 

Brokspindling, Cortinarius bolaris   Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad 

spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART 

 
Fig. 75. Brokspindling, en vackert rödfräknig spindelskivling 

 

Ädelspindlingar, Cortinarius subgen. Phlegmacium   Den funna svampen gick ej att artbestämma då 

den var för gammal. Den konstaterades dock höra till gruppen ädelspindlingar, med tvärt avsatt 

lökformad fotbulb, vilket innefattar många rödlistade arter och signalarter. SIGNALART 

Lundelm, Elymus caninus   Detta kvickrotsliknande gräs med långa borst i axet växer i näringsrik löv- 

och blandskog, ofta i artrika miljöer där det kan finnas ovanliga arter. Växer här i ett örtrikt, fuktigt 

bryn mot Grävlingstigen. Inte vanlig på Oxelösunds fastland, närmast funnen på Jogersö. SIGNALART 

Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii   Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula 

skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade 

betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika 

slag och är då betraktad som SIGNALART 
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Andra intressanta arter 

Pösmossa, Scleropodium purum   Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och 

betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet. 

Plymspirea, Aruncus dioicus   Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat 

trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen.  

Flikbjörnbär, Rubus laciniatus   Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat 

trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen. 

Blekspirea, Spiraea x rubella   Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat 

trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen, där ett snår är på väg att bildas. 

Crepidotus applanatus   En ljus vedsvamp med skivor under hatten. Sporerna är klotrunda och 

vårtiga. Svampen brukar normalt växa på lövträd men påträffades här på död ved av tall i ett 

skogsbryn mot söder väster om Grävlingsstigens vändplan. Ny för Oxelösunds kommun. 

Litet haröra, Otidea leporina   Denna öronformade skålsvamp växer i blandskog, enstaka, i områdes 

östra del. En handfull fynd av denna svamp finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Större aspvedbock, Saperda carcharias   Typiska galler på asp som visar att denna långhorning varit 

framme visade sig på några ungaspar i östra delen av beståndet. 

Trådmögel, Tilachlidium brachiatum   Svampen hör till en speciell ordning, köttkärnsvampar, inom 

sporsäcksvamparna, utmärkt av styva, vita förgrenade hår som växer fram i förna och ruttet 

växtmaterial. Arten funnen i skogsbryn i områdets västra del mot bebyggelsen. Ny för Sörmland! 

Timmergröppa, Serpula himantioides   Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat 

sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för 

Oxelösunds kommun. 

 
Fig. 76. Timmergröppa, en vedsvamp, här i en murken tallstock. 
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Område 54  Värde:  11 p (M1 S2 A3, FN2 FF3)  

Motivering: Friluftsliv, brandticka. 

 
Läge:  Träskbacken  Datum för fältbesök:   29.8.2019, 17.6.2019 

Areal: 5,5 ha    NVI – klass: 2   Påtagligt naturvärde 

Naturgeografi: Bergplatå med mosaik av berghällar och moränfyllda svackor, i perifera delar med 

sluttande moräner som delvis är blockiga. Själva platån har en ovanligt topogen struktur. Jordmånen 

är en starkt podsolerad råhumus på grund av barrskog och sur berggrund och morän. Svag avrinning, 

följer bergets topografi mot lägre omgivningar. 

Naturtyp: Tallskog 

Ekologiska strukturer: Död ved i ringa omfattning med åtskilliga stubbar från en tidigare gallring, 

tidigare avverkningsrester samt enstaka självdöda träd av flera trädslag. Området är homogent och 

fattigt på variation men på sikt kan skogen, om den får fortsätta åldras, bli en biotop för arter knutna 

till död ved. 

Naturbeskrivning: Träskbacken utgörs av ett relativt likartat, tallbevuxet skogsområde med hedartad 

vegetation av lingon, blåbär, renlavar, ljung och smalbladiga gräs. Där moränen är djupare, som på 

sydsidan, ökar inslaget av gran med blåbär och vanliga skogsmossor. Granen är där fjällbarkig 

beroende på att den uppnått en viss ålder, möjligen upp till hundra år, samt varit solexponerad. 

Tallskogen på platån har sannolikt uppstått genom självsådd. Några tallar bedöms vara hundraåriga 

eller strax däröver. Lövträd uppträder mycket sparsamt, mest bestående av buskformiga exemplar av 

ek, björk och rönn.  

 
Fig. 77. Träskbacken på östra sidan med fin strövstig. 
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring av en tidigare likåldrig tallskog.  

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 81, är skogen mogen att avverkas, men föreslås 

att inte slutavverkas. På sikt bör skogen lämnas för fri utveckling att tillsammans med område 55 

utgöra en naturskog med gamla träd och hög biologisk mångfald. 

Friluftsliv: Området är väl utnyttjat för friluftsliv. Det går flera, väl använda promenadstigar i skogen, 

två av dem går uppe på platån. Området är lämpligt för svamp och bärplockning och allmän 

rekreation. Det finns goda förutsättningar för friluftsliv, då området är lättgånget och relativt ostört 

av buller från vägar och industrier. 

Biologisk mångfald: Variationen i området är rätt liten, men av intresse för naturvården är de 

solexponerade gamla granarna i södra delen av området där det också skulle kunna finnas 

intressanta insekter. 

Naturvårdsarter 

Brandticka, Pycnoporellus fulgens   Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med 

klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova, 

förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit 

vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Grovticka, Phaeolus schweinitzii   Denna svamp återfinns så gott som enbart som rotparasit på 

mycket gamla tallar och återfinns därför i naturskogar med tall eller under kvarstående överåriga 

tallar i skogar eller i hagmarker. Arten är lätt att känna igen även då man ser fjolårets fruktkroppar, 

då dessa är mycket lätta (nästan som frigolit!) samt att de är stora, ofta 15 - 30 cm breda och 

växande intill foten av gamla tallar. SIGNALART 

Andra intressanta arter 

Bergbräsma, Cardamine hirsuta   Bergbräsman är en växt med små vita blommor. Den är i vårt land 

sydlig och kustbunden, i Sörmland sällsynt i inlandet, men vanligare vid kusten. I Oxelösunds 

kommun är den traktvis mycket vanlig. Beståndet i vägkanten vid Träskbacken är dock det enda i hela 

inventeringsområdet. 

Kardvädd, Dipsacus fullonum   Kardvädd växer här i en vägkant tillsammans med andra 

trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall. Växterna har betydelse 

för nektarsökande pollinatörer. 

Praktgulplister, Lamium galeobdolon subsp. argenteum   Praktgulplister växer här i en vägkant 

tillsammans med andra trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall. 

Växterna har betydelse för nektarsökande pollinatörer. 
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Fig. 78. Praktgulplister – kan sprida sig ohämmat i skog där den etablerat sig. 

 

Rödfibbla, Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca   Rödfibbla växer här i en vägkant tillsammans med 

andra trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall. Växterna har 

betydelse för nektarsökande pollinatörer. 

Liten neonmossa, Barbula convoluta   Bara ett fåtal fynd längs Sörmlandskusten, men troligen dåligt 

eftersökt. Växer söder om Träskbacken i en vägskärning mot skogen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Skägglav, Usnea dasypoga   Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar 

med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har 

gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende. 

Den växte här på en gammal björk i en bergkant. 

Lerbrun björkskivling, Cortinarius tabularis   Trots det svenska namnet en spindelskivling, lik 

björkspindling men spinkigare och med en brunare hatt. Växer här med björk i granskogen söder om 

Danviksvägen. Tredje rapporterade fyndet från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Lilakremla, Russula lilacea   Denna kremla är liten, har en rödviolett hatt utan glans men med fåror i 

kanten. Den växer helst med ek och bok. Den finns i en lite avvikande miljö här i granskogen söder 

om Danviksvägen, troligen i mykorrhiza med någon av de ekar som finns i närheten. Ny för 

Oxelösunds kommun. 
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Område 55  Värde:  16 p (M3 S3 A5, FN3 FF2)  

Motivering: Gammal skog, stora lövträd, sumpskog, 

biotopvariation, rik förekomst av död ved, sällsynta lavar 

och svampar, friluftsliv. 

 
Läge:   Utterkärret  Datum för fältbesök:   24.9.2019, 13.9.2018, 7.5.2019 

Areal: 10,2 ha   NVI – klass: 1   Högt naturvärde 

Naturgeografi: Området utgörs av en moränslänt runt den bergbundna Träskbacken (område 54). 

Moränen övergår i postglaciala leror. Jorden är en godartad råhumus, på östra sidan mot kärret i 

lövrika partier snarare mullrik. Överskottsvatten från Träskbacken silar under moränen och bryter 

fram och försörjer fuktmarkerna runt omkring, bland annat i Utterkärret. 

Naturtyper: Gammal granskog, blandsumpskog, björksumpskog, lövskogsbryn 

Ekologiska strukturer: Ett av de värdefullaste områdena på Oxelösunds fastland med avseende på 

död ved. Lågor av lövträd, särskilt björk och sälg, förekommer allmänt, men även gran, asp och andra 

trädslag bidrar också till den döda veden. I ett parti i sydöstra delen förekommer grova lågor av gran.  

Naturbeskrivning: Mot vägen i söder växer en grov, gammal granskog med 100 – 120-åriga träd. I 

torrare delar är marken mossrik och något sliten, i sydost uppträder en fuktig blandskog som delvis är 

tät och översluten. I gränsområdet växer mycket ormbunkar, gräs och örter. I området mellan 

granskogen och sumpskogen finns mycket död ved i form av grova granlågor. Här går också en 

gammal körväg. Söder om vägen växer en mossrik, grandominerad blandskog med mycket blåbär och 

kruståtel, i sydöst mot åkern en grov gammal skog med mycket ormbunkar, mest lundbräken, och 

grova, delvis förrötade lågor av björk och gran.  

Norra delen av Utterkärret har karaktären av lövnaturskog med dominerande gran och björk men 

med ett stort inslag av sälg, björk, ek och asp. Grova lågor av björk och sälg finns nästan överallt. 

Markvegetationen är gräsrik, mot berget med blåbärsris och kruståtel. Vegetationen har sannolikt ett 

ursprung i en gammal betesmark, som sedan vuxit igen.  

Nuvarande markanvändning: Tidigare slogs våtängen Utterkärret för att få vinterfoder till de kor 

som hölls av torparen på Träsket (se område 36).  Idag finns ingen markanvändning i området och 

egentligt skogsbruk har inte bedrivits på många decennier. Dock finns en hel del gamla stubbar, som 

visar att skogen tidigare har gallrats. 

Eventuell skötsel:  Enligt skogsbruksplanen, bestånd 233, bör området lämnas för fri utveckling. 

Resultatet av inventeringen pekar i samma riktning, då området idag är att betrakta som en sekundär 

lövnaturskog och att granskogen närmast vägen är så gammal att höga naturvärden är på väg att 

utvecklas. Det finns dock viss risk för graninvandring i de lövrika partierna och det bör då på sikt vara 

av godo för den biologiska mångfalden att hålla efter granen och sträva efter en lövdominerad skog. 

För att långsiktigt skydda de höga naturvärdena i området bör ett biotopskydd inrättas. 

Friluftsliv: Friluftslivet har stor betydelse i området, särskilt i södra delen går flera stigar som sedan 

fortsätter upp i Träskbacken och vidare västerut i Danviksskogen. Området utnyttjas främst för 

rekreation och svampturer. Området söder om vägen är en mycket fin skog med fina kvalitéer för 

friluftsliv, men utnyttjas inte mycket i dagsläget. 
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Biologisk mångfald: Med sina tiotalet naturvårdsarter samt ytterligare ovanliga arter, varav många ej 

tidigare funna i Oxelösunds kommun, framstår området som ett av de mest värdefulla och mest 

varierade i denna del av kommunen. Av stort intresse är häckning av såväl kungsfågel som 

brandkronad kungsfågel, båda rödlistade som sårbara. Stor variation uppvisas även i 

vegetationstyper, i vegetationens vertikala skiktning, i trädslags- och åldersfördelning samt i 

tillgången på död ved av många olika arter, dimensioner och grader av nedbrytning. Rik 

kryptogamflora finns i hela området, vilket till stor del har att göra med god mark- och luftfuktighet. 

Nära Danviksvägen och infartsvägen mot Träsket har Rikard Sellberg 2005 rapporterat fynd av både 

mindre och större vattensalamander. Det är dock osäkert om fyndet gjordes inom 

inventeringsområdet.  

 
Fig. 79. Många olika naturtyper finns inom området, bland annat sumpskog med gran och björk. 

 

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för 

framtida bebyggelse. Mycket höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter och andra 

sällsynta arter förekommer i området. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör området 

helt undantas från exploatering. 

Naturvårdsarter 

Kungsfågel, Regulus regulus   Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där 

den avslöjar sig med sin fina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de 

senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Brandkronad kungsfågel, Regulus ignicapilla   Till skillnad mot kungsfågel är den brandkronade en 

flyttfågel. Den skiljer sig i utseende främst genom den orange bandet på halsens sidor. Den lever 

liksom kungsfågeln i barrskog, gärna med lövinslag, men är betydligt sällsyntare. Den har spridit sig 

norrut längs kusten och har nu en etablerad stam i Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU 

(Sårbar) 
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Liten blekspik, Sclerophora peronella   Denna ovanliga art är en utsökt indikator på skyddsvärda, 

gamla ädellövträd. Fyndet här gjordes på en halvdöd ek nära Danviksvägen på gränsen mot 

Träskbacken, område 54. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Guldtrattskivling, Leucopaxillus subzonalis   Arten är i Sverige mycket sällsynt och växer i granförna i 

granskog, just i sådan miljö som arten hittades i vid Utterkärret. Funnen på åtta lokaler i Sverige, 

närmast i Uppsala-trakten och på norra Öland. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar) 

Barrmusseron, Leucopaxillus cerealis   En helt vit svamp med något nedlöpande skivor och en länge 

inrullad hattkant. Den växer på barrmattan under gran i inte allt för sura barrskogar. Arten har 

minskat mycket sedan förr på grund av slutavverkningar av värdefulla skogar. Växer här i ett parti 

gammal barrskog med mossor och barrmattor. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad) 

Skriftlav, Graphis scripta   Denna lav ser ut som om någon ritat på bark små streck med en tunn 

blyertspenna. Den växer på slätbark av hassel och andra trädslag. Arten signalerar ofta skog med 

höga naturvärden, särskilt om den förekommer i mängd. Laven växer på många platser på rönn och 

hassel i nordsluttningen mot gärdena. SIGNALART 

Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri   Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och 

växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Arten kräver rik 

tillgång på död ved i sina miljöer. Växer i området på död ved i norra delen av beståndet. SIGNALART 

Gammelgranslav, Lecanactis abietina   Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man 

befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den 

mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå 

mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och 

genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART 

Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa   Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på 

klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar 

områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra 

områden med vintermilt klimat. SIGNALART 

Grönpyrola, Pyrola chlorantha   Grönpyrola är en liten flerårig ört med mörkgröna blad i rosett och 

gulgröna blommor. Den växer i äldre, naturligt uppkomna barrskogar och tycks helt undvika dagens 

industriellt skötta produktionsskogar. Arten påträffades i den gamla granskogen mot Danviksvägen. 

Den är sällsynt i Oxelösund och har förutom vid Utterkärret bara påträffats på ön Beten. SIGNALART 

 
Fig. 80. Grönpyrola växer i barrskogen i södra delen. 
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Andra intressanta arter 

Kattuggla, Strix aluco   Kattugglan häckar tämligen allmänt i löv- och blandskog med mera, där det 

finns tillgång till ihåliga lövträd. Man känner igen den på storleken och på det typiska hoandet.  

Praktgulplister, Lamium galeobdolon subsp. argenteum   Denna ibland invasiva trädgårdsväxt 

påträffas här på några håll i vägkanten söder om Träskbacken. Bestånden bör bevakas eftersom arten 

kan spridas i naturliga biotoper och konkurrera ut den inhemska floran.  

Skogskovall, Melampyrum sylvaticum   Liknar ängskovall men blomman är rent gul och bara hälften 

så stor. Arten är vanlig i större delen av landet, men i Oxelösund ovanlig. Beståndet vid Utterkärret är 

det enda påträffade i inventeringsområdet. 

Liten rostfläck, Arthonia didyma   Denna lav har bara fyra kända förekomster i länet, men är 

sannolikt mycket förbisedd. Funnen på en ek i brynet i norra delen av Utterkärret. Ny för Oxelösunds 

kommun. 

Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera   Fynd av denna lav brukar indikera intressanta lavmiljöer. 

Den är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte på tre skilda platser på lövträd i den 

nordvästra delen av Träskbacken. 

Citronticka, Antrodia xantha   Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och 

gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta 

område växer arten på en låga av tall nära Danviksvägen i söder. Ny för Oxelösunds kommun. 

Rynkspindling, Cortinarius elatior   En mycket stor slemmig spindelskivling med en i kanten kraftigt 

rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen på tre 

lokaler, bland annat som här i en fuktig barrskog söder om vägen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina   Denna ovanliga grynskivling är en vacker 

prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett 

40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än 

¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område. 

Asppung, Taphrina johansonii   Sällsynt, men dök upp på många nya lokaler under den rika 

aspblomningen 2019 och är nu funnen på ett tiotal platser i Sörmland. Arten parasiterar på 

honblomor av asp. Fyndet i området, längs norra kanten, är det första i Oxelösunds kommun. 

Triblidium caliciiforme   Sällsynt skålsvamp, nästan svart med korta skaft.  Funnen på gran i lövrikt 

bryn i nordvästra delen av området. Fyra fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Ärgmögel, Trichoderma viride   Växte på död lövved i den lövinblandade skogen i sydöstra delen mot 

landsvägen. Svampen bildar både rödbruna kuddar och ett ärggrönt mögel, vilka båda visat sig vara 

former av samma svamp. Fem fynd i Sverige, troligen mycket förbisedd. Ny för Sörmland! 

Jodhätta, Mycena filopes   Arten lever på barr och annat markliggande skräp i barr- och blandskogar. 

Den liknar frosthätta – båda har en svag lukt av plåster (jod), men är mer grå och har en tunn ljus 

pruina och smalare cystidier på skivornas kant. Några ex sågs i barrskog på nordsluttningen av 

Utterkärret. Ny för Oxelösunds kommun. 

Labyrintgröppa, Phlebia rufa   Växer i barrskogen i norra delen av området på död gren av ek. Ny för 

Oxelösunds kommun. 
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Strimmussling, Resupinatus applicatus   Påträffades i barrskog i sluttningen mot vägen i söder. Sjätte 

fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Ostkremla, Russula amoenolens   En sällsynt kremla, funnen i norra delen av området i barrskog. 

Andra fyndet i Sörmland, i Sverige västlig utbredning. Ny för Oxelösunds kommun. 

Plattickesvampfluga, Agathomyia wankowiczii   Denna fluga bildar mycket karaktäristiska 

rörformade galler på porlagret av plattickor och är ovanlig men troligen förbisedd, eftersom man 

måste vända på tickans hatt för att se angreppet. Funnen på två platser, dels i blandskog mitt i 

området, dels i fuktig granskog med björk i sydöstra delen. Ny för Oxelösunds kommun. 

Auleutes epilobii   Skalbagge i familjen vivlar, bl.a. kännetecknad av ett ljust kors mitt på ryggskölden. 

Laven lever bl.a. på mjölkört. Besökte blommor i vägkant i södra delen av området. Andra 

fyndplatsen i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun. 

Cantharis lateralis   Skalbagge i familjen flugbaggar. Håvad i blandskog i norra delen av området. Ny 

för Oxelösunds kommun. 

Sadellocke, Mitopus morio   Andra fyndet i Södermanlands län, men sannolikt mycket förbisedd. 

Funnen under bark på ett multnande lövträd. Ny för Oxelösunds kommun. 

 

Utbredningskarta för ostkremla (Artportalen 2019-12-07) 
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Bilaga – lista över funna arter  

Kärlväxter 

Vanlig revlummer Lycopodium annotinum subsp. annotinum 

Åkerfräken Equisetum arvense 

Sjöfräken Equisetum fluviatile 

Ängsfräken Equisetum pratense 

Skogsfräken Equisetum sylvaticum 

Tajgaörnbräken Pteridium aquilinum subsp. latiusculum 

Ekbräken Gymnocarpium dryopteris 

Gaffelbräken Asplenium septentrionale 

Hultbräken Phegopteris connectilis 

Kärrbräken Thelypteris palustris 

Majbräken Athyrium filix-femina 

Skogsbräken Dryopteris carthusiana 

Lundbräken Dryopteris dilatata 

Nordbräken Dryopteris expansa 

Träjon Dryopteris filix-mas 

Stensöta Polypodium vulgare 

Silvergran Abies alba 

Lärk Larix decidua 

Gran Picea abies 

Vanlig gran Picea abies subsp. abies 

Tall Pinus sylvestris 

Vanlig tall Pinus sylvestris var. sylvestris 

Vanlig en Juniperus communis var. communis 

Idegran Taxus baccata 

Vårlök Gagea lutea 

Dvärgvårlök Gagea minima 

Krollilja Lilium martagon 

Tulpan Tulipa gesneriana 

Knärot Goodyera repens 

Vårkrokus Crocus vernus 

Trädgårdsiris Iris germanica 

Backlök Allium oleraceum 

Snödroppe Galanthus nivalis 

Pingstlilja Narcissus poëticus 

Påsklilja Narcissus pseudonarcissus 

Liljekonvalj Convallaria majalis 

Spansk klockhyacint Hyacinthoides hispanica 

Ekorrbär Maianthemum bifolium 

Pärlhyacint Muscari botryoides 

Rysk blåstjärna Othocallis siberica 

Getrams Polygonatum odoratum 

Vårstjärna Scilla forbesii 

Bredkaveldun Typha latifolia 

Ryltåg Juncus articulatus 
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Vanlig ryltåg Juncus articulatus var. articulatus 

Stubbtåg Juncus compressus 

Knapptåg Juncus conglomeratus 

Veketåg Juncus effusus 

Trådtåg Juncus filiformis 

Syltåg Juncus tenuis 

Knippfryle Luzula campestris 

Ängsfryle Luzula multiflora 

Vanlig ängsfryle Luzula multiflora subsp. multiflora 

Vårfryle Luzula pilosa 

Gråstarr Carex canescens 

Vanlig gråstarr Carex canescens var. canescens 

Vårstarr Carex caryophyllea 

Grönstarr Carex demissa 

Vispstarr Carex digitata 

Stjärnstarr Carex echinata 

Rankstarr Carex elongata 

Grusstarr Carex hirta 

Harstarr Carex leporina 

Liten hundstarr Carex nigra var. nigra 

Vanlig ärtstarr Carex oederi var. oederi 

Blekstarr Carex pallescens 

Pillerstarr Carex pilulifera 

Jättestarr Carex riparia 

Ljus flaskstarr Carex rostrata 

Piggstarr Carex spicata 

Blåsstarr Carex vesicaria 

Ängsull Eriophorum angustifolium 

Tuvull Eriophorum vaginatum 

Skogssäv Scirpus sylvaticus 

Brunven Agrostis canina 

Rödven Agrostis capillaris 

Storven Agrostis gigantea 

Krypven Agrostis stolonifera 

Bergven Agrostis vinealis 

Kärrkavle Alopecurus geniculatus 

Ängskavle Alopecurus pratensis 

Vanlig ängskavle Alopecurus pratensis subsp. pratensis 

Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum 

Knylhavre Arrhenatherum elatius 

Kruståtel Avenella flexuosa 

Vanlig kruståtel Avenella flexuosa subsp. flexuosa 

Ängshavre Avenula pratensis 

Piprör Calamagrostis arundinacea 

Grenrör Calamagrostis canescens 

Bergrör Calamagrostis epigejos 

Brunrör Calamagrostis phragmitoides 

Hundäxing Dactylis glomerata 
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Knägräs Danthonia decumbens 

Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 

Vanlig tuvtåtel Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa 

Lundelm Elymus caninus 

Kvickrot Elytrigia repens 

Fårsvingel Festuca ovina 

Rödsvingel Festuca rubra 

Mannagräs Glyceria fluitans 

Ekorrkorn Hordeum jubatum 

Engelskt rajgräs Lolium perenne 

Bergslok Melica nutans 

Hässlebrodd Milium effusum 

Blåtåtel Molinia caerulea 

Stagg Nardus stricta 

Vanlig rörflen Phalaris arundinacea var. arundinacea 

Timotej Phleum pratense 

Vanlig timotej Phleum pratense subsp. pratense 

Vass Phragmites australis 

Vitgröe Poa annua 

Berggröe Poa compressa 

Lundgröe Poa nemoralis 

Sengröe Poa palustris 

Smalgröe Poa pratensis subsp. angustifolia 

Vanligt ängsgröe Poa pratensis subsp. pratensis 

Silvergröe Poa pratensis subsp. subcaerulea 

Kärrgröe Poa trivialis 

Vanligt kärrgröe Poa trivialis subsp. trivialis 

Ängssvingel Schedonorus pratensis 

Vete Triticum aestivum 

Skelört Chelidonium majus 

Jordrök Fumaria officinalis 

Häckberberis Berberis thunbergii 

Berberis Berberis vulgaris 

Svart trolldruva Actaea spicata 

Vitsippa Anemone nemorosa 

Blåsippa Hepatica nobilis 

Vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. acris 

Majsmörblomma Ranunculus auricomus 

Knölsmörblomma Ranunculus bulbosus 

Ältranunkel Ranunculus flammula 

Revsmörblomma Ranunculus repens 

Pioner Paeonia 

Måbär Ribes alpinum 

Svarta vinbär Ribes nigrum 

Röda vinbär (aggregat) Ribes rubrum agg. 

Rosenrips Ribes sanguineum 

Krusbär Ribes uva-crispa 

Hjärtbergenia Bergenia cordifolia 
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Mandelblomma Saxifraga granulata 

Kärleksört Hylotelephium telephium 

Vanlig kärleksört Hylotelephium telephium subsp. maximum 

Kaukasiskt fetblad Phedimus spurius 

Gul fetknopp Sedum acre 

Getväppling Anthyllis vulneraria 

Gökärt Lathyrus linifolius 

Gulvial Lathyrus pratensis 

Vanlig käringtand Lotus corniculatus var. corniculatus 

Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 

Humlelusern Medicago lupulina 

Vit sötväppling Melilotus albus 

Harklöver Trifolium arvense 

Alsikeklöver Trifolium hybridum 

Vanlig alsikeklöver Trifolium hybridum subsp. hybridum 

Skogsklöver Trifolium medium 

Rödklöver Trifolium pratense 

Foderrödklöver Trifolium pratense var. sativum 

Vitklöver Trifolium repens 

Kråkvicker Vicia cracca 

Duvvicker Vicia hirsuta 

Häckvicker Vicia sepium 

Sparvvicker Vicia tetrasperma 

Småborre Agrimonia eupatoria 

Späddaggkåpa Alchemilla filicaulis var. filicaulis 

Vindaggkåpa Alchemilla filicaulis var. vestita 

Jättedaggkåpa Alchemilla mollis 

Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 

Häggmisplar Amelanchier 

Vanlig gåsört Argentina anserina subsp. anserina 

Plymspirea Aruncus dioicus 

Kråkklöver Comarum palustre 

Krypoxbär Cotoneaster dammeri 

Spärroxbär Cotoneaster divaricatus 

Trubbhagtorn Crataegus monogyna 

Flikhagtorn Crataegus rhipidophylla 

Spetshagtorn Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla 

Älggräs Filipendula ulmaria 

Brudbröd Filipendula vulgaris 

Jordgubbe Fragaria × ananassa 

Parksmultron Fragaria moschata 

Smultron Fragaria vesca 

Humleblomster Geum rivale 

Vanligt humleblomster Geum rivale var. rivale 

Nejlikrot Geum urbanum 

Apel Malus domestica 

Vildapel Malus sylvestris 

Femfingerört Potentilla argentea 
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Vanlig femfingerört Potentilla argentea var. argentea 

Blodrot Potentilla erecta 

Stor femfingerört Potentilla neglecta 

Revfingerört Potentilla reptans 

Småfingerört Potentilla verna 

Sötkörsbär Prunus avium 

Surkörsbär Prunus cerasus 

Plommon Prunus domestica subsp. domestica 

Vanlig hägg Prunus padus subsp. padus 

Slån Prunus spinosa 

Päron Pyrus communis 

Hårig nyponros Rosa caesia 

Daggros Rosa glauca 

Hartsros Rosa mollis 

Luddros Rosa sherardii 

Holländsk ros Rosa × spaethiana 

Kal nyponros Rosa vosagiaca 

Nyponros (aggregat) Rosa vosagiaca agg. 

Stenbär Rubus saxatilis 

Hallon Rubus idaeus 

Flikbjörnbär Rubus laciniatus 

Skogsbjörnbär Rubus nessensis 

Vitoxel Sorbus aria 

Rönn Sorbus aucuparia 

Vanlig rönn Sorbus aucuparia subsp. aucuparia 

Oxel Sorbus intermedia 

Praktspirea Spiraea japonica 

Blekspirea Spiraea × rubella 

Brakved Frangula alnus 

Skogsalm Ulmus glabra 

Humle Humulus lupulus 

Brännässla Urtica dioica 

Ogräsnässla Urtica dioica var. dioica 

Bok Fagus sylvatica 

Skogsek Quercus robur 

Klibbal Alnus glutinosa 

Vårtbjörk Betula pendula 

Glasbjörk Betula pubescens 

Vanlig glasbjörk Betula pubescens subsp. pubescens 

Hassel Corylus avellana 

Harsyra Oxalis acetosella 

Gulltörel Euphorbia epithymoides 

Asp [trädet] Populus tremula 

Bindvide Salix aurita 

Sälg Salix caprea 

Vanlig sälg Salix caprea subsp. caprea 

Gråvide Salix cinerea 

Gråvide (aggregat) Salix cinerea agg. 
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Jolster Salix pentandra 

Vanligt krypvide Salix repens var. repens 

Åkerviol Viola arvensis 

Ängsviol Viola canina 

Äkta ängsviol Viola canina subsp. canina 

Luktviol Viola odorata 

Kärrviol Viola palustris 

Skogsviol Viola riviniana 

Styvmorsviol Viola tricolor 

Pensé Viola × wittrockiana 

Ängsviol × skogsviol Viola canina × riviniana 

Äkta ängsviol × skogsviol Viola canina subsp. canina × riviniana 

Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 

Äkta johannesört Hypericum perforatum 

Flocknäva Geranium macrorrhizum 

Sparvnäva Geranium pusillum 

Stinknäva Geranium robertianum 

Vanlig stinknäva Geranium robertianum var. robertianum 

Midsommarblomster Geranium sylvaticum 

Mjölke Chamaenerion angustifolium 

Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon 

Vit dunört Epilobium ciliatum 

Backdunört Epilobium collinum 

Bergdunört Epilobium montanum 

Jättenattljus Oenothera glazioviana 

Pricknattljus Oenothera muricata 

Skogslönn Acer platanoides 

Tysklönn Acer pseudoplatanus 

Rosenmalva Malva alcea 

Skogslind Tilia cordata 

Backtrav Arabidopsis thaliana 

Sommargyllen Barbarea vulgaris 

Vanlig sommargyllen Barbarea vulgaris var. arcuata 

Ryssgubbe Bunias orientalis 

Lomme Capsella bursa-pastoris 

Bergbräsma Cardamine hirsuta 

Stillfrö Descurainia sophia 

Nagelört Draba verna 

Vanligt backskärvfrö Noccaea caerulescens subsp. caerulescens 

Åkersenap Sinapis arvensis 

Penningört Thlaspi arvense 

Rockentrav Turritis glabra 

Åkerbinda Fallopia convolvulus 

Lövbinda Fallopia dumetorum 

Vanlig pilört Persicaria lapathifolia subsp. pallida 

Fältpilört Persicaria lapathifolia var. incana 

Stor trampört Polygonum aviculare subsp. aviculare 

Bägartrampört Polygonum aviculare subsp. microspermum 
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Parkslide Reynoutria japonica 

Vanlig ängssyra Rumex acetosa var. acetosa 

Äkta bergsyra Rumex acetosella subsp. acetosella 

Krusskräppa Rumex crispus 

Vanlig krusskräppa Rumex crispus var. crispus 

Gårdsskräppa Rumex longifolius 

Tomtskräppa Rumex obtusifolius 

Sandnarv Arenaria serpyllifolia 

Hårig hönsarv Cerastium fontanum var. vulgare 

Silverarv Cerastium tomentosum 

Borstnejlika Dianthus barbatus 

Skogsnarv Moehringia trinervia 

Krypnarv Sagina procumbens 

Såpnejlika Saponaria officinalis 

Tuvknavel Scleranthus annuus subsp. polycarpos 

Vanlig backglim Silene nutans var. nutans 

Foderspärgel Spergula arvensis subsp. sativa 

Vårspärgel Spergula morisonii 

Källarv Stellaria alsine 

Grässtjärnblomma Stellaria graminea 

Våtarv Stellaria media 

Vanlig våtarv Stellaria media var. media 

Tjärblomster Viscaria vulgaris 

Vägmålla Atriplex patula 

Svinmålla Chenopodium album 

Vanlig svinmålla Chenopodium album var. album 

Skogsstjärna Lysimachia europaea 

Praktlysing Lysimachia punctata 

Topplösa Lysimachia thyrsiflora 

Strandlysing Lysimachia vulgaris 

Gullviva Primula veris 

Rosling Andromeda polifolia 

Ljung Calluna vulgaris 

Kråkbär Empetrum nigrum 

Nordkråkbär Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 

Sydkråkbär Empetrum nigrum subsp. nigrum 

Vanlig tallört Monotropa hypopitys subsp. hypopitys 

Björkpyrola Orthilia secunda 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 

Klotpyrola Pyrola minor 

Vitpyrola Pyrola rotundifolia 

Skvattram Rhododendron tomentosum 

Blåbär Vaccinium myrtillus 

Tranbär Vaccinium oxycoccos 

Vanligt odon Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum 

Lingon Vaccinium vitis-idaea 

Snärjmåra Galium aparine 

Vanlig snärjmåra Galium aparine var. aparine 
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Vitmåra Galium boreale 

Stormåra Galium mollugo 

Vanlig stormåra Galium mollugo subsp. erectum 

Vattenmåra Galium palustre 

Vanlig vattenmåra Galium palustre var. palustre 

Sumpmåra Galium uliginosum 

Gulmåra Galium verum 

Vanlig gulmåra Galium verum subsp. verum 

Vintergröna Vinca minor 

Blåeld Echium vulgare 

Åkerförgätmigej Myosotis arvensis 

Backförgätmigej Myosotis ramosissima 

Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica 

Vit snårvinda Calystegia sepium subsp. sepium 

Skär snårvinda Calystegia sepium subsp. spectabilis 

Åkervinda Convolvulus arvensis 

Besksöta Solanum dulcamara 

Ask Fraxinus excelsior 

Syren Syringa vulgaris 

Smålånke Callitriche palustris 

Småsporre Chaenorhinum minus 

Murreva Cymbalaria muralis 

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 

Strimsporre Linaria repens 

Gulsporre Linaria vulgaris 

Svartkämpar Plantago lanceolata 

Groblad Plantago major 

Åkergroblad Plantago major subsp. intermedia 

Gårdsgroblad Plantago major subsp. major 

Fältveronika Veronica arvensis 

Teveronika Veronica chamaedrys 

Murgrönsveronika Veronica hederifolia 

Ärenpris Veronica officinalis 

Flenört Scrophularia nodosa 

Ljust kungsljus Verbascum thapsus 

Blåsuga Ajuga pyramidalis 

Toppdån Galeopsis bifida 

Hampdån Galeopsis speciosa 

Pipdån Galeopsis tetrahit 

Jordreva Glechoma hederacea 

Praktgulplister Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum 

Rödplister Lamium purpureum 

Kungsmynta Origanum vulgare 

Brunört Prunella vulgaris 

Frossört Scutellaria galericulata 

Stinksyska Stachys sylvatica 

Grå ögontröst Euphrasia nemorosa 

Glandelögontröst Euphrasia stricta var. brevipila 
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Ängskovall Melampyrum pratense 

Vanlig ängskovall Melampyrum pratense var. pratense 

Skogskovall Melampyrum sylvaticum 

Gatrödtoppa Odontites vulgaris 

Stor blåklocka Campanula persicifolia 

Backblåklocka Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia 

Vattenklöver Menyanthes trifoliata 

Röllika Achillea millefolium 

Vanlig röllika Achillea millefolium subsp. millefolium 

Vanlig gråbo Artemisia vulgaris var. vulgaris 

Krustistel Carduus crispus 

Blåklint Centaurea cyanus 

Rödklint Centaurea jacea 

Bergklint Centaurea montana 

Åkertistel Cirsium arvense 

Kärrtistel Cirsium palustre 

Vägtistel Cirsium vulgare 

Kanadabinka Conyza canadensis 

Färgkulla Cota tinctoria 

Gemsrot Doronicum orientale 

Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum 

Sumpnoppa Gnaphalium uliginosum 

Flockfibbla Hieracium umbellatum 

Skogsfibblor Hieracium sect. Hieracium 

Styvfibblor Hieracium sect. Tridentata 

Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata 

Skogssallat Lactuca muralis 

Taggsallat Lactuca serriola 

Harkål Lapsana communis 

Vanlig harkål Lapsana communis subsp. communis 

Prästkrage Leucanthemum vulgare 

Kamomill Matricaria chamomilla 

Gatkamomill Matricaria discoidea 

Rödfibbla Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca 

Gråfibbla Pilosella officinarum 

Vanlig gråfibbla Pilosella officinarum subsp. officinarum 

Ängsfibbla × vanlig gråfibbla 
Pilosella aurantiaca subsp. dimorpha × officinarum subsp. 
officinarum 

Svinrot Scorzonera humilis 

Höstfibbla Scorzoneroides autumnalis 

Vanlig höstfibbla Scorzoneroides autumnalis var. autumnalis 

Bergkorsört Senecio sylvaticus 

Klibbkorsört Senecio viscosus 

Korsört Senecio vulgaris 

Ängsskära Serratula tinctoria 

Kanadensiskt gullris Solidago canadensis 

Gullris Solidago virgaurea 

Vanligt gullris Solidago virgaurea subsp. virgaurea 
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Svinmolke Sonchus asper 

Kålmolke Sonchus oleraceus 

Vanlig renfana Tanacetum vulgare f. vulgare 

Ostenfelds maskros Taraxacum ostenfeldii 

Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum 

Fågelfotsmaskros Taraxacum acroglossum 

Vridmaskros Taraxacum aequilobum 

Vingmaskros Taraxacum alatum 

Sörmlandsmaskros Taraxacum deltoideum 

Tjärmaskros Taraxacum fasciatum 

Vägmaskros Taraxacum interveniens 

Måsmaskros Taraxacum lingulatum 

Narrmaskros Taraxacum piceatum 

Plattmaskros Taraxacum planum 

Vallmaskros Taraxacum retroflexum 

Drakmaskros Taraxacum stenoschistum 

Ängshaverrot Tragopogon pratensis 

Baldersbrå Tripleurospermum inodorum 

Hästhov Tussilago farfara 

Fläder Sambucus nigra 

Druvfläder Sambucus racemosa 

Parkolvon Viburnum lantana 

Kardvädd Dipsacus fullonum 

Sträv kardvädd Dipsacus strigosus 

Åkervädd Knautia arvensis 

Linnea Linnaea borealis 

Äkta kaprifol Lonicera caprifolium 

Vildkaprifol Lonicera periclymenum 

Snöbär Symphoricarpos albus 

Murgröna Hedera helix 

Kirskål Aegopodium podagraria 

Strätta Angelica sylvestris 

Hundkäx Anthriscus sylvestris 

Vildmorot Daucus carota subsp. carota 

Palsternacka Pastinaca sativa 

Vanlig palsternacka Pastinaca sativa subsp. sativa 

Kärrsilja Peucedanum palustre 

Bockrot Pimpinella saxifraga 

Vanlig bockrot Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga 

Krusfrö Selinum carvifolia 

Rödkörvel Torilis japonica 
 

Mossor 
Sotmossa Andreaea rupestris 

Vågig sågmossa Atrichum undulatum 

Stor grävlingmossa Pogonatum urnigerum 

Stor björnmossa Polytrichum commune 

Skogsbjörnmossa Polytrichum formosum 
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Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum 

Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida 

Liten räffelmossa Aulacomnium androgynum 

Räffelmossa Aulacomnium palustre 

Äppelmossa Bartramia pomiformis 

Opalmossa Pohlia cruda 

Nickmossa Pohlia nutans 

Skruvbryum Bryum capillare 

Rosmossa Rhodobryum roseum 

Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum 

Skuggstjärnmossa Mnium hornum 

Skogspraktmossa Plagiomnium affine 

Lundpraktmossa Plagiomnium cuspidatum 

Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum 

Kakmossa Hedwigia ciliata 

Strimhättemossa Orthotrichum affine 

Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum 

Trädhättemossa Orthotrichum speciosum 

Ulotor Ulota 

Krushättemossa Ulota crispa 

Späd krypmossa Amblystegium serpens 

Cirkelmossa Sanionia uncinata 

Sammetsgräsmossa Brachytheciastrum velutinum 

Blek gräsmossa Brachythecium albicans 

Stor gräsmossa Brachythecium rutabulum 

Skogsgräsmossa Brachythecium salebrosum 

Hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum 

Hasselmossa Eurhynchium angustirete 

Pösmossa Pseudoscleropodium purum 

Spretgräsmossa Sciuro-hypnum curtum 

Späd gräsmossa Sciuro-hypnum reflexum 

Kärrskedmossa Calliergon cordifolium 

Palmmossa Climacium dendroides 

Husmossa Hylocomium splendens 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus 

Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 

Spjutmossa Calliergonella cuspidata 

Trådfläta Hypnum andoi 

Cypressfläta Hypnum cupressiforme 

Kammossa Ptilium crista-castrensis 

Aspmossa Pylaisia polyantha 

Råttsvansmossa Isothecium alopecuroides 

Mussvansmossa Isothecium myosuroides 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 

Trindsidenmossa Plagiothecium cavifolium 

Klosidenmossa Plagiothecium curvifolium 



177 
 

Skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum 

Vedsidenmossa Plagiothecium laetum 

Backtujamossa Thuidium assimile 

Skuggtujamossa Thuidium delicatulum 

Stor tujamossa Thuidium tamariscinum 

Smaragdmossa Dicranella heteromalla 

Bergkvastmossa Dicranum fuscescens 

Stor kvastmossa Dicranum majus 

Stubbkvastmossa Dicranum montanum 

Vågig kvastmossa Dicranum polysetum 

Kvastmossa Dicranum scoparium 

Hällkvastmossa Dicranum spurium 

Skärbladsmossa Paraleucobryum longifolium 

Brännmossa Ceratodon purpureus 

Blåmossa Leucobryum glaucum 

Strumamossa Cynodontium strumiferum 

Kustsnurrmossa Dicranoweisia cirrata 

Blockgrimmia Grimmia muehlenbeckii 

Bergraggmossa Racomitrium heterostichum 

Takmossa Syntrichia ruralis 

Murtuss Tortula muralis 

Liten neonmossa Barbula convoluta 

Spåmossa Funaria hygrometrica 

Tallvitmossa Sphagnum capillifolium 

Granvitmossa Sphagnum girgensohnii 

Klubbvitmossa Sphagnum angustifolium 

Sumpvitmossa Sphagnum palustre 

Praktvitmossa Sphagnum magellanicum s. lat. 

Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum 

Knoppvitmossa Sphagnum teres 

Långfliksmossa Nowellia curvifolia 

Hjälmfrullania Frullania dilatata 

Klippfrullania Frullania tamarisci 

Skogsblekmossa Chiloscyphus pallescens 

Vedblekmossa Lophocolea heterophylla 

Liten trappmossa Anastrophyllum minutum 

Pigglummermossa Barbilophozia attenuata 

Lundlummermossa Barbilophozia barbata 

Hornflikmossa Lophozia longidens 

Grönkornig flikmossa Lophozia ventricosa 

Fingermossa Lepidozia reptans 

Praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides 

Liten bräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. porelloides 

Stor fransmossa Ptilidium ciliare 

Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum 

Samboradula Radula complanata subsp. complanata 

Trädgårdslungmossa Marchantia polymorpha subsp. ruderalis 
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Lavar 
Puderfläck  Arthonia cinereopruinosa 

Liten rostfläck Arthonia didyma 

Rostfläck Arthonia vinosa 

Gulmjöl Chrysothrix candelaris 

Grönt gulmjöl Chrysothrix chlorina 

Orangepudrad klotterlav Alyxoria ochrocheila 

Klotterlav Alyxoria varia 

Gammelekslav Lecanographa amylacea 

Mjölig klotterlav Zwackhia sorediifera 

Gammelgranslav Lecanactis abietina 

Rödbrun klotterlav Pseudoschismatomma rufescens 

Gulnål Chaenotheca brachypoda 

Vednål Chaenotheca brunneola 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 

Rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea 

Ärgnål Chaenotheca furfuracea 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 

Grå nållav Chaenotheca trichialis 

Lövvedsnål Chaenotheca xyloxena 

Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea 

Liten blekspik Sclerophora peronella 

 Clypeococcum hypocenomycis 

 Lichenoconium erodens 

Grå punktlav Acrocordia gemmata 

 Homostegia piggotii 

 Muellerella 

Vedsvartspik Chaenothecopsis savonica 

Småspik Mycocalicium subtile 

Brun spricklav Acarospora fuscata 

Kuddägglav Candelariella coralliza 

Allélav Anaptychia ciliaris 

Aspkranslav Phaeophyscia ciliata 

Hjälmrosettlav Physcia adscendens 

Rosettlav Physcia aipolia/alnophila 

Stjärnlav Physcia stellaris 

Finlav Physcia tenella 

Dagglav Physconia distorta 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 

Svart spiklav Calicium glaucellum 

Liten spiklav Calicium parvum 

Kopparspik Calicium salicinum 

Gulkantad spiklav Calicium trabinellum 

Kolflarnlav Carbonicola anthracophila 

Gulvit renlav Cladonia arbuscula 

Stubblav Cladonia botrytes 

Puderlav Cladonia cenotea 
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Brun bägarlav Cladonia chlorophaea 

Kochenillav Cladonia coccifera 

Mjölig trattlav Cladonia coniocraea 

Syllav Cladonia cornuta 

Taggbägarlav Cladonia crispata 

Blåfotslav Cladonia cyanipes 

Fingerlav Cladonia digitata 

Naggbägarlav Cladonia fimbriata 

Pinnlav Cladonia floerkeana 

Rislav Cladonia furcata 

Stängellav Cladonia gracilis 

Bägarstängellav Cladonia gracilis subsp. turbinata 

Mager bägarlav Cladonia macilenta 

Skuggbägarlav Cladonia ochrochlora 

Dvärgbägarlav Cladonia parasitica 

Svartfotslav Cladonia phyllophora 

Mjölig kochenillav Cladonia pleurota 

Trattlav Cladonia pyxidata 

Grå renlav Cladonia rangiferina 

Fnaslav Cladonia squamosa 

Fönsterlav Cladonia stellaris 

Hornbägarlav Cladonia subulata 

Trasig pöslav Cladonia sulphurina 

Pigglav Cladonia uncialis 

Blodplättlav Haematomma ochroleucum var. ochroleucum 

 Lecanora aitema 

Brun kantlav Lecanora argentata 

 Lecanora hypoptella 

Aspkantlav Lecanora populicola 

Grenkantlav Lecanora pulicaris 

 Lecanora saligna 

Asplav Lecidella elaeochroma 

Blodlav Mycoblastus sanguinarius 

Vinterlav Arctoparmelia centrifuga 

Grå tagellav Bryoria capillaris 

Manlav Bryoria fuscescens 

Hedlav Cetraria aculeata 

Smal islandslav Cetraria ericetorum 

Islandslav Cetraria islandica 

Slånlav Evernia prunastri 

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea 

Blåslav Hypogymnia physodes 

Pukstocklav Hypogymnia tubulosa 

Skuggblåslav Hypogymnia vittata 

Klilav Imshaugia aleurites 

Hällav Melanelia hepatizon 

Svart sköldlav Melanelia stygia 

Glänsande sköldlav Melanelixia fuliginosa 
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Glänsande sköldlav/stiftbrunlav Melanelixia fuliginosa/glabratula 

Vårtig sköldlav Melanohalea exasperata 

Klubbsköldlav Melanohalea exasperatula 

 Nesolechia oxyspora 

Letlav Parmelia omphalodes 

Färglav Parmelia saxatilis 

Skrynkellav Parmelia sulcata 

Stocklav Parmeliopsis ambigua 

Vedlav Parmeliopsis hyperopta 

Näverlav Platismatia glauca 

Gällav Pseudevernia furfuracea 

Brämlav Tuckermannopsis chlorophylla 

Skägglav Usnea dasypoga 

Luddig skägglav Usnea hirta 

Kort skägglav Usnea subfloridana 

Granlav Vulpicida pinastri 

Kaklav Xanthoparmelia conspersa 

Knölig sköldlav Xanthoparmelia loxodes 

Mörkbrun sköldlav Xanthoparmelia pulla 

Stiftsköldlav Xanthoparmelia verruculifera 

Korallkornlav Lopadium coralloideum 

Barkkornlav Lopadium disciforme 

Dynlavar Micarea 

 Micarea lignaria var. endoleuca 

Citrongul skivlav Psilolechia lucida 

Lönnlav Bacidia rubella 

Eklav Biatora globulosa 

Dropplav Cliostomum griffithii 

Hjälmbrosklav Ramalina baltica 

Rännformig brosklav Ramalina calicaris 

Mjölig brosklav Ramalina farinacea 

Rosettbrosklav Ramalina fastigiata 

Brosklav Ramalina fraxinea 

Korallav Sphaerophorus globosus 

Vedskivlav Hertelidea botryosa 

Blågrå mjöllav Lepraria incana 

Mjöllav Lepraria membranacea 

Påskrislavar Stereocaulon 

Svart kantlav Tephromela atra 

Rostskivlav Lecidea lithophila 

Slanklav Collema flaccidum 

Filtlav Peltigera canina 

Trevarlav Peltigera polydactylon 

Fjällig filtlav Peltigera praetextata 

Krusig filtlav Peltigera rufescens 

Kartlav Rhizocarpon geographicum 

Vaxorangelav Caloplaca cerina 

Groporangelav Caloplaca obscurella 
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Asporangelav Gyalolechia flavorubescens 

Vägglav Xanthoria parietina 

Hattlav Baeomyces rufus 

Torvskivlav Placynthiella uliginosa 

Vedknotterlav Trapeliopsis flexuosa 

Knotterlav Trapeliopsis granulosa 

Xylografor Xylographa 

 Xylographa rubescens 

Strecklav Xylographa parallela/rubescens 

Skriftlav Graphis scripta 

Blemlav Phlyctis argena 

Gråstenslav Aspicilia cinerea 

Mörk gråstenslav Circinaria caesiocinerea 

Tunn örnlav Ochrolechia microstictoides 

Bitterlav Pertusaria amara 

Hagelporlav Pertusaria coccodes 

Stiftlav Pertusaria corallina 

Gul porlav Pertusaria flavida 

Flarnlav Hypocenomyce scalaris 

Tuschlav Lasallia pustulata 

Svedlav Umbilicaria deusta 

Ragglav Umbilicaria hirsuta 

Glatt navellav Umbilicaria polyphylla 

Knölig flarnlav Xylopsora caradocensis 

Tunn flarnlav Xylopsora friesii 

Trådlav Ephebe lanata 

Vedpyttelav Strangospora moriformis 

Vecknavling Lichenomphalia umbellifera 

 Frankia alni 
 

Svampar 
Jordgubbsfläck Ramularia grevilleana 

Silverfläck Mycosphaerella stemmatea 

Reffelsprickling Hysterium pulicare 

 Leptosphaerulina myrtillina 

Krutgömming Melanomma pulvis-pyrius 

Aspskorv Venturia radiosa 

Kådskål Sarea resinae 

Ekmjöldagg Erysiphe alphitoides s. lat. 

Lönnmjöldagg Sawadaea tulasnei 

Grönskål Chlorociboria aeruginascens 

Violett geléskål Ascocoryne sarcoides 

Citronskål Bisporella citrina 

Bladskål Hymenoscyphus epiphyllus 

Nötskål Hymenoscyphus fructigenus 

 Hyaloscypha aureliella 

Lärkkräfta Lachnellula willkommii 

Fruktmögel Monilinia 
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Mössmurkling Cudonia circinans 

Blek mössmurkling Cudonia confusa 

Eksprickling Colpoma quercinum 

 Lophodermium juniperinum 

Granskytte Lophodermium piceae 

Barrsprickling Lophodermium pinastri 

Tallskytte Lophodermium seditiosum 

Lönntjärfläck Rhytisma acerinum 

Videtjärfläck Rhytisma salicinum 

 Triblidium caliciiforme 

Biskopsmössa Gyromitra infula 
Luden skålmurkla/flikig 
skålmurkla Helvella fibrosa/macropus 

Litet haröra Otidea leporina 

Stort haröra Otidea onotica 

Tickstiftgömming Sporothrix polyporicola 

Lilagömming Nectriopsis violacea 

Kolvsvamp Epichloë typhina s. lat. 

Gul svampsnylting Hypomyces chrysospermus 

Blodriskssnylting Hypomyces lateritius 

Karminsnylting Hypomyces rosellus 

Guldyna Trichoderma citrinum 

Grönpricksdyna Trichoderma gelatinosum 

Tickdyna Trichoderma pulvinatum 

Ärgmögel Trichoderma viride s. str. 

Dynrödgömming Dialonectria episphaeria/ullevolea 

Cinnobergömming Nectria cinnabarina 

Lövträdskräfta Neonectria ditissima 

Trådmögel Tilachlidium brachiatum 

Sälgnästing Diatrype bullata 

Slätnästing Diatrype stigma 

Björknästing Diatrypella favacea 

Eknästing Diatrypella quercina 

Aspnästing Eutypa sparsa 

Stornästing Eutypella sorbi 

Rönndyna Biscogniauxia repanda 

 Hypoxylon fuscum s. str. 

Aldyna Hypoxylon fuscum/fuscoides 

Björkdyna Jackrogersella multiformis 

Plattdyna Nemania serpens 

Stubbhorn Xylaria hypoxylon 

Bräkenskorpa Cryptomycina pteridis 

Kotteskorv Phragmotrichum chailletii 

Valksvamp Protomyces macrosporus 

Päronbuckla Taphrina bullata 

Asppung Taphrina johansonii 

Gul albuckla Taphrina sadebeckii 

Grå albuckla Taphrina tosquinetii 
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Rödskivig dvärgchampinjon Agaricus comtulus 

Rosenchampinjon Agaricus porphyrrhizon 

Blekröd dvärgchampinjon Agaricus semotus 

Skogschampinjon Agaricus sylvaticus 

Knölchampinjon Agaricus sylvicola 

Rodnande fjällskivling Chlorophyllum rachodes s. lat. 

Gul brödkorgssvamp Crucibulum laeve 

Ockragul grynskivling Cystoderma amianthinum 

Rödgrå grynskivling Cystoderma carcharias 

Cinnoberröd grynskivling Cystodermella cinnabarina 

Rostbrun grynskivling Cystodermella granulosa var. granulosa 

Kastanjefjällskivling Lepiota castanea 

Syrlig fjällskivling Lepiota cristata 

Gulflockig fjällskivling Lepiota magnispora 

Por-röksvampar Lycoperdon 

Långfotad röksvamp Lycoperdon excipuliforme 

Mjuk röksvamp Lycoperdon molle 

Vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum 

Gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme 

Umbraröksvamp Lycoperdon umbrinum 

Puckelfjällskivling Macrolepiota mastoidea 

Stolt fjällskivling Macrolepiota procera 

Zonkamskivling Amanita battarrae 

Vitgul flugsvamp Amanita citrina 

Gråfotad flugsvamp Amanita excelsa 

Brun kamskivling Amanita fulva 

Röd flugsvamp/brun flugsvamp Amanita muscaria 

Röd flugsvamp Amanita muscaria var. muscaria 

Panterflugsvamp Amanita pantherina 

Mörkringad flugsvamp Amanita porphyria 

Rodnande flugsvamp Amanita rubescens 

Vit flugsvamp Amanita virosa 

Guldskivling Bolbitius titubans 

Hättingar Conocybe 

Kanelspindling Cortinarius cinnamomeus 

Spetspucklig kanelspindling Cortinarius croceoconus 

Gulskivig kanelspindling Cortinarius croceus 

Grönköttig spindling Cortinarius malicorius 

Toppig giftspindling Cortinarius rubellus 

Blodspindling Cortinarius sanguineus s. lat. 

Rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus 

Barrviolspindling Cortinarius harcynicus 

Blekblå spindling Cortinarius betulinus 

Pepparspindling Cortinarius causticus 

Violettfotad slemspindling Cortinarius collinitus 

Rynkspindling Cortinarius elatior 

Tallspindling Cortinarius mucifluus 

Hedspindling Cortinarius mucosus 
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Honungsspindling Cortinarius stillatitius 

Trappspindling Cortinarius trivialis 

Gallspindling Cortinarius vibratilis 

Ädelspindlingar Cortinarius subgen. Phlegmacium 

Asprotspindling Cortinarius argutus 

Ekspindling Cortinarius balteatocumatilis 

Kungsspindling Cortinarius elegantior 

Bitterspindling Cortinarius infractus 

Kryddspindling Cortinarius percomis 

Blånande lökspindling Cortinarius purpurascens 

Mångkransad spindling Cortinarius triumphans 

Klubbspindling Cortinarius varius 

Spetsspindling Cortinarius acutus 

Blekviolett spindling Cortinarius alboviolaceus 

Björkspindling Cortinarius anomalus 

Purpurbrun spindling Cortinarius anthracinus 

Aprikosspindling Cortinarius armeniacus 

Rödbandad spindling Cortinarius armillatus 

Hålspindling Cortinarius bivelus 

Brokspindling Cortinarius bolaris 

Umbraspindling Cortinarius brunneus 

Storsporig spindling Cortinarius casimiri 

Gulbandad spindling Cortinarius gentilis 

Toppig umbraspindling Cortinarius glandicolor 

Fjunspindling Cortinarius hemitrichus 

Jodoformspindling Cortinarius obtusus 

Tegelbandspindling Cortinarius paragaudis 

Rättikspindling Cortinarius raphanoides 

Lerbrun björkskivling Cortinarius tabularis 

Bockspindling Cortinarius traganus 

Rimskivling Cortinarius caperatus 

Pelargonspindling Cortinarius paleaceus 

 Crepidotus applanatus 

Storsporig spindling Crepidotus caspari 

Mjukmussling Crepidotus mollis var. mollis 

Fjällmussling Crepidotus mollis var. calolepis 

Spetstråding Inocybe acuta 

Bittersöt tråding Inocybe dulcamara 

Luddtråding Inocybe flocculosa 

Sidentråding Inocybe geophylla 

Violett sidentrådskivling Inocybe lilacina 

Löktråding Inocybe mixtilis 

Knöltråding Inocybe napipes 

Topptråding Inocybe rimosa 

Blektråding Inocybe sindonia 

Kottetätskivling Baeospora myosura 

Purpurskinn Chondrostereum purpureum 

Mjölskivling Clitopilus prunulus 
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Musselrödling Entoloma byssisedum 

Bandad navelrödling Entoloma undatum 

Ametistskivling Laccaria amethystina 

Laxskivling Laccaria laccata 

Stor laxskivling Laccaria proxima 

Toppvaxskivling Hygrocybe conica 

Honungsvaxskivling Hygrocybe reidii 

Broskvaxskivling Gliophorus laetus 

Gullnavling Chrysomphalina chrysophylla 

Gröngul navling Chrysomphalina grossula 

Doftvaxskivling Hygrophorus agathosmus 

Besk vaxskivling Hygrophorus erubescens 

Björkvaxskivling Hygrophorus hedrychii 

Frostvaxskivling Hygrophorus hypothejus var. hypothejus 

Olivvaxskivling Hygrophorus olivaceoalbus 

Granvaxskivling Hygrophorus piceae 

Rosa vaxskivling Hygrophorus pudorinus 

Myrnavling Arrhenia philonotis 

 Arrhenia retiruga 

Fläckkantarell Cantharellula umbonata 

Klubbtrattskivling Ampulloclitocybe clavipes 

Vit vaxskivling Cuphophyllus virgineus 

Hättingar Galerina 

 Galerina hybrida 

Gifthätting Galerina marginata 

Trådkärrhätting Galerina paludosa 

Kärrhätting Galerina tibiicystis 

Fränskivlingar Hebeloma 

Tårfränskivling Hebeloma crustuliniforme 

Diskfränskivling Hebeloma mesophaeum 

Mörk alskräling Naucoria scolecina 

Argusöga Merismodes anomala 

Kolgråskivling Lyophyllum atratum 

 Lyophyllum deliberatum 

Mjölgråskivling Lyophyllum rancidum 

Rosenmusseron Rugosomyces carneus 

Strecknagelskivling Clitocybula platyphylla 

Vednavling Gerronema xanthophyllum 

Tuvnagelskivling Gymnopus acervatus 

Tagelbrosking Gymnopus androsaceus 

Brosknagelskivling Gymnopus confluens 

Blek nagelskivling Gymnopus dryophilus 

Barrbrosking Marasmiellus perforans 

Brännagelskivling Gymnopus peronatus 

Kanelnagelskivling Gymnopus putillus 

Liten hjulbrosking Marasmius bulliardii 

Glansbrosking Marasmius cohaerens 

Dvärgbrosking Marasmius epiphyllus 
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Lökbrosking Mycetinis scorodonius 

Skarp lökbrosking Mycetinis querceus 

Mörk nagelskivling Rhodocollybia butyracea 

Horngrå nagelskivling Rhodocollybia butyracea f. asema 

Besk sågnagelskivling Rhodocollybia fodiens 

Fläcknagelskivling Rhodocollybia maculata 

Sågnagelskivling Rhodocollybia prolixa 

 Hemimycena gracilis 

Sommarhätta Mycena abramsii 

Guldeggad hätta Mycena aurantiomarginata 

Mjölhätta Mycena cinerella 

Gulhätta Mycena citrinomarginata 

Flåhätta Mycena epipterygia 

Jodhätta Mycena filopes 

Gulvit hätta Mycena flavoalba 

Rynkhätta Mycena galericulata 

Mjölkhätta Mycena galopus 

Blodhätta Mycena haematopus 

Klorhätta Mycena leptocephala 

Liten fläckhätta Mycena maculata 

Rothätta Mycena megaspora 

Frosthätta Mycena metata 

Bruneggad hätta Mycena olivaceomarginata 

Lövhätta Mycena polyadelpha 

Dagghätta Mycena pseudocorticola 

Rättikhätta Mycena pura 

Purpurhätta Mycena purpureofusca 

Rosa rättikhätta Mycena rosea 

Rosenhätta Mycena rosella 

Rödeggad hätta Mycena rubromarginata 

Mörkeggad blodhätta Mycena sanguinolenta 

Pelargonhätta Mycena septentrionalis 

Luthätta Mycena stipata 

Gröneggad hätta Mycena viridimarginata 

Stor flåhätta Mycena viscosa 

Glanshätta Mycena vitilis 

Klibbhätta Mycena vulgaris 

Fläckhätta Mycena zephirus 

Vintermussling Panellus mitis 

Slemhätta Roridomyces rorida 

Grönmussling Sarcomyxa serotina 

Stubbrostnavling Xeromphalina campanella 

Bollrostnavling Xeromphalina cauticinalis 

Brun bollrostnavling Xeromphalina cornui 

Honungsskivlingar Armillaria 

Vanlig honungsskivling Armillaria borealis 

Mjukskinn Cylindrobasidium evolvens 

Vinterskivling Flammulina velutipes 
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Tallkotteskivling Strobilurus stephanocystis 

Ringmussling Pleurotus dryinus 

Ostronmussling Pleurotus ostreatus 

Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius 

Svarteggad skölding Pluteus atromarginatus 

Hjortskölding Pluteus cervinus 

Blågrå skölding Pluteus salicinus 

Vedbläcksvamp Coprinellus domesticus 

Glitterbläcksvamp Coprinellus micaceus 

Grå bläcksvamp Coprinopsis atramentaria 

Tuvspröding Homophron spadicea 

Veckad bläcksvamp Parasola plicatilis 

Vitspröding Psathyrella candolleana 

Stinkmussling Phyllotopsis nidulans 

Grovtagging Radulomyces molaris 

Strimmussling Resupinatus applicatus 

Klyvblad Schizophyllum commune 

Strimmig slätskivling Deconica montana 

Fläckig bitterskivling Gymnopilus penetrans 

Mörkfotad bitterskivling Gymnopilus picreus 

Rökslöjskivling Hypholoma capnoides 

Långfotad slöjskivling Hypholoma elongatum 

Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare 

Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium 

Mosslöjskivling Hypholoma polytrichi 

Föränderlig tofsskivling Kuehneromyces mutabilis 

Älgbroking Panaeolus alcis 

Olivslöjskivling Phaeonematoloma myosotis 

Slemmig tofsskivling Pholiota adiposa 

Svaveltofsskivling Pholiota flammans 

Gröngul flamskivling Pholiota gummosa 

Slemflamskivling Pholiota lenta 

Klibbflamskivling Pholiota spumosa 

Fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa 

 Psilocybe turficola 

Ärggrön kragskivling Stropharia aeruginosa 

Älgbroking Stropharia alcis 

Stor kragskivling Stropharia hornemannii 

Gul kragskivling Stropharia semiglobata 

Mjöltrattskivling Clitocybe ditopus 

Dofttrattskivling Clitocybe fragrans 

Grå trattskivling Clitocybe metachroa 

 Clitocybe metachroa var. metachroa 

Pudrad trattskivling Clitocybe nebularis 

Grön trattskivling Clitocybe odora 

Lövtrattskivling Clitocybe phyllophila 

Gifttrattskivling Clitocybe rivulosa 

Liten nagelskivling Collybia cirrata 
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Gulknölig nagelskivling Collybia cookei 

Spetsknölig nagelskivling Collybia tuberosa 

Dvärgnavling Delicatula integrella 

Blek sommartrattskivling Infundibulicybe catinus 

Sommartrattskivling Infundibulicybe gibba 

Rödbrun trattskivling Lepista flaccida 

Dropptrattskivling Lepista gilva 

Barrmusseron Leucopaxillus cerealis 

Guldtrattskivling Leucopaxillus subzonalis 

Trattnavling Pseudoclitocybe cyathiformis 

Bitter riddarmusseron Tricholoma aestuans 

Kastanjemusseron Tricholoma albobrunneum 

Silkesmusseron Tricholoma columbetta 

Riddarmusseron Tricholoma equestre 

Riddarmusseron Tricholoma frondosae 

Fläckmusseron Tricholoma fulvum 

Luktmusseron Tricholoma inamoenum 

Poppelmusseron Tricholoma populinum 

Streckmusseron Tricholoma portentosum 

Såpmusseron Tricholoma saponaceum 

Räfflad kastanjemusseron Tricholoma stans 

Rättikmusseron Tricholoma stiparophyllum 

Skäggmusseron Tricholoma vaccinum 

Gallmusseron Tricholoma virgatum 

Ekmusseron Tricholoma lascivum s.lat 

Svavelmusseron Tricholoma sulphureum/bryogenum 

Prickmusseron Tricholomopsis rutilans 

Tofsskräling Phaeomarasmius erinaceus 

Ringskräling Tubaria confragosa 

Blek toffelskräling Tubaria conspersa 

Toffelskräling Tubaria furfuracea 

Trådpipklubba Macrotyphula filiformis 

Stor pipklubba Macrotyphula fistulosa 

Vindelgröppa Ceraceomyces serpens 

Vintertagging Irpicodon pendulus 

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa 

Gultrådsskinn Piloderma fallax 

Stensopp Boletus edulis 

Finluden stensopp Boletus reticulatus 

Pepparsopp Chalciporus piperatus 

Brunsopp Imleria badia 

Vitfotad aspsopp Leccinum albostipitatum 

Aspsopp Leccinum aurantiacum 

Kärrsopp Leccinum niveum 

Gransopp Leccinum piceinum 

Eksopp Leccinum quercinum 

Björksopp Leccinum scabrum 

Fläcksopp Leccinum variicolor 
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Tegelsopp Leccinum versipelle 

Tallsopp Leccinum vulpinum 

Aspsopp Leccinum aurantiacum s.lat. 

Gallsopp Tylopilus felleus 

Rutsopp Xerocomellus chrysenteron 

Falsk rutsopp Xerocomellus porosporus 

Sammetssopp Xerocomus subtomentosus s.lat. 

Pluggskivling Paxillus involutus 

Pulverskinn Coniophora arida 

Rutig rottryffel Scleroderma areolatum 

Örsopp Suillus bovinus 

Slemsopp Suillus flavidus 

Grynsopp Suillus granulatus 

Lärksopp Suillus grevillei 

Smörsopp Suillus luteus 

Sandsopp Suillus variegatus 

Rabarbersvamp Chroogomphus rutilus 

Citronslemskivling Gomphidius glutinosus 

Rosenslemskivling Gomphidius roseus 

Rodnande hartryffel Rhizopogon roseolus 

Sammetsfotad pluggskivling Tapinella atrotomentosa 

Källarkantarell Tapinella panuoides 

Narrkantarell Hygrophoropsis aurantiaca 

Stor spindelgröppa Leucogyrophana mollusca 

Spindelgröppa Leucogyrophana romellii 

Timmergröppa Serpula himantioides 

Slungboll Sphaerobolus stellatus 

Barrklubbsvamp Clavariadelphus ligula 

Storsporig klubbsvamp Clavariadelphus sachalinensis 

Granfingersvamp Ramaria eumorpha 

Gul fingersvamp Ramaria flavescens 

Gultoppig fingersvamp Ramaria testaceoflava 

Stinksvamp Phallus impudicus 

Broskkrös Exidia candida var. cartilaginea 

Vårtkrös Exidia glandulosa 

Svartkrös Exidia pithya 

Snurrkrös Exidia recisa 

Sockerkrös Exidia saccharina 

Ekkrös Exidia truncata 

Kärnkrös Myxarium nucleatum s. lat. 

Gelétagging Pseudohydnum gelatinosum 

Kantarell Cantharellus cibarius 

Kamfingersvamp Clavulina cristata 

Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides 

Rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens 

Trattkantarell Craterellus tubaeformis 

Blek taggsvamp Hydnum repandum s. lat. 

Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens s. lat. 
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Taggticka Sistotrema confluens 

Frätskinn Vuilleminia comedens 

Vedmussling Gloeophyllum sepiarium 

Luktticka Osmoporus odoratus 

Almrostöra Hymenochaete ulmicola 

Kantöra Hymenochaetopsis tabacina 

Sprängticka Inonotus obliquus 

Alticka Inonotus radiatus 

Sälgticka Phellinus conchatus 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus 

Eldticka Phellinus igniarius 

Valkticka Phellinus laevigatus 

Svart eldticka Phellinus nigricans 

Tallticka Phellinus pini 

Kuddticka Phellinus punctatus 

Aspticka Phellinus tremulae 

Barkticka Oxyporus corticola 

Klyvporing Schizopora paradoxa 

Svedknotterskinn Xylodon brevisetus 

Piggplätt Basidioradulum radula 

Vaxnavling Rickenella fibula 

Blåfotsnavling Rickenella swartzii 

Violticka Trichaptum abietinum 

Violtagging Trichaptum fuscoviolaceum 

Slingerticka Cerrena unicolor 

Blek blåticka Postia alni 

Blåticka Postia caesia 

Blödticka Postia fragilis 

 Postia leucomallella 

Pulverticka Postia ptychogaster 

Bitterticka Postia stiptica 

Mjölkticka Postia tephroleuca 

Knölticka Antrodia serialis 

Timmerticka Antrodia sinuosa 

Citronticka Antrodia xantha 

Korkmussling Daedalea quercina 

Klibbticka Fomitopsis pinicola 

Björkticka Piptoporus betulinus 

Gråporing Cinereomyces lindbladii 

Vårtskinn Hyphoderma setigerum 

Pappersgröppa Byssomerulius corium 

Tvåfärgsticka Gloeoporus dichrous 

Blodticka Meruliopsis taxicola 

Sotticka Ischnoderma benzoinum 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 

Dallergröppa Merulius tremellosus 

Rynkskinn Phlebia centrifuga 
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Ribbgrynna Phlebia radiata 

Labyrintgröppa Phlebia rufa 

Kärrvaxskinn Phlebia subochracea 

Broskmussling Panus conchatus 

Svedticka Bjerkandera adusta 

Rödvedsskinn Phanerochaete sanguinea 

Pergamentsvamp Phlebiopsis gigantea 

Stor hjortticka Datronia mollis 

Fnöskticka Fomes fomentarius 

Platticka Ganoderma applanatum 

Sommarticka Polyporus ciliatus 

Björkmussling Trametes betulina 

Cinnoberticka Trametes cinnabarina 

Borstticka Trametes hirsuta 

Zonticka Trametes ochracea 

Sammetsticka Trametes pubescens 

Sidenticka Trametes versicolor 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 

Glasticka Antrodiella pallescens 

Ockraporing Chaetoporus nitidus 

Franstagging Etheirodon fimbriatum 

Ockratagging Steccherinum ochraceum 

Tegelticka Daedaleopsis confragosa 

Brandticka Pycnoporellus fulgens 

Fårticka Albatrellus ovinus 

Örtaggsvamp Auriscalpium vulgare 

Bävermussling Lentinellus castoreus 

Trattmussling Lentinellus cochleatus 

Navelmussling Lentinellus flabelliformis 

Rotticka Heterobasidion annosum 

Gyttrad taggsvamp Hericium cirrhatum 

Koralltaggsvamp Hericium coralloides 

Slätsporigt stjärnskinn Asterostroma laxum 

Gulskinn Gloiothele citrina 

Tätskinn Peniophora incarnata 

Askskinn Peniophora limitata 

Blåsskinn Peniophora nuda 

Hålskinn Peniophora polygonia 

Gråskinn Peniophora quercina 

Vårtplätt Peniophora rufa 

Violtätskinn Peniophora violaceolivida 

Naftalinskinn Scytinostroma portentosum 

Brandriska Lactarius aurantiacus 

Ettervitriska Lactarius bertillonii 

Kamferriska Lactarius camphoratus 

Fransriska Lactarius citriolens 

 Lactarius cyathuliformis 

Läcker riska Lactarius deliciosus 
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Blodriska Lactarius deterrimus 

Buktriska Lactarius flexuosus 

Rökriska Lactarius fuliginosus 

Kokosriska Lactarius glyciosmus 

Lakritsriska Lactarius helvus 

Mörk kokosriska Lactarius mammosus 

Tallriska Lactarius musteus 

Svartriska Lactarius necator 

Knoppriska Lactarius pilatii 

Blek skäggriska Lactarius pubescens 

Ekriska Lactarius quietus 

Gulriska Lactarius repraesentaneus 

Pepparriska Lactarius rufus 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 

Småriska Lactarius tabidus 

Skäggriska Lactarius torminosus 

Skogsriska Lactarius trivialis 

Lilariska Lactarius uvidus 

Gråriska Lactarius vietus 

Skarp svedkremla Russula acrifolia 

Svedkremla Russula adusta 

Grönkremla Russula aeruginea 

Ostkremla Russula amoenolens 

Svartröd kremla Russula atrorubens 

Azurkremla Russula azurea 

Pepparkremla Russula badia 

Blek giftkremla Russula betularum 

Puckelkremla Russula caerulea 

Gulkremla Russula claroflava 

Olivsillkremla Russula clavipes 

Nässelkremla Russula consobrina 

Brokkremla Russula cyanoxantha 

Tegelkremla Russula decolorans 

Tätskivig svedkremla Russula densifolia 

Bleknande björkkremla Russula depallens 

Giftkremla Russula emetica 

Stinkkremla Russula foetens 

Skörkremla Russula fragilis 

Spädkremla Russula gracillima 

Eksillkremla Russula graveolens 

Grånande giftkremla Russula grisescens 

Mandelkremla Russula integra 

Lilakremla Russula lilacea 

Strimkremla Russula nauseosa 

Svartkremla Russula nigricans 

Åderkremla Russula nitida 

Senapskremla Russula ochroleuca 

Grön äggkremla Russula olivascens 
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Storkremla Russula paludosa 

Sienakremla Russula puellaris 

Krusbärskremla Russula queletii 

Blodkremla Russula sanguinea 

Vitmosskremla Russula sphagnophila 

Gulröd kremla Russula velenovskyi 

Kantkremla Russula vesca 

Vinkremla Russula vinosa 

Violkremla Russula violacea 

Äggkremla Russula vitellina 

Brunskinn Stereum gausapatum 

Raggskinn Stereum hirsutum 

Styvskinn Stereum rugosum 

Blödskinn Stereum sanguinolentum 

Sammetsskinn Stereum subtomentosum 

Talgsvamp Sebacina incrustans 

Grantaggsvamp Bankera violascens 

Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum 

Fjällig taggsvamp s. str. Sarcodon imbricatus  s. str. 

Motaggsvamp Sarcodon squamosus 

 Amaurodon 

Trollskägg Thelephora penicillata 

Vårtöra Thelephora terrestris 

 Tomentella bryophila 

Mjölporing Trechispora hymenocystis 

Spröd mjölporing Trechispora mollusca 

Gultrådsskinn Phlebiella vaga 

Gullpigg Calocera cornea 

Dvärggullhorn Calocera furcata 

Gullhorn Calocera viscosa 

 Dacrymyces chrysospermus 

Vedplätt Dacrymyces stillatus 

Broskboll Naematelia encephala 

Brunkrös Tremella foliacea 

Gullkrös Tremella mesenterica 

Pulverklubba Phleogena faginea 

Svinrotssot Microbotryum scorzonerae 

Korgsot Microbotryum tragopogonis-pratensis 

Granrost Chrysomyxa abietis 

Blåsrost Coleosporium tussilaginis 

 Coleosporium tussilaginis f.sp. tussilaginis 

Björkrost Melampsoridium betulinum 

 Naohidemyces vaccinii 

Häggrost Pucciniastrum areolatum 

Sälgrost Melampsora caprearum 

Asprost Melampsora populnea 

Hornrost Gymnosporangium cornutum 

Päronrost Gymnosporangium sabinae 
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 Puccinia phragmitis 

Ranunkelrost Uromyces dactylidis 

Rönnrost Ochropsora ariae 

Lingonsvulst Exobasidium vaccinii 

Hättmögel Spinellus fusiger 
 

Slemsvampar 
Vargmjölk Lycogala epidendrum 

Bikakssvamp Tubifera ferruginosa 

Jordspott Mucilago crustacea 

Trollsmör (släktet) Fuligo 

Asptrollsmör Fuligo leviderma 

Mosstrollsmör Fuligo muscorum 

Trollsmör Fuligo septica 

Röd ullklubba Arcyria incarnata 

 Arcyria oerstedii 

Gul ullklubba Trichia decipiens 

Ullklot Trichia varia 

Stubbsmet Brefeldia maxima 

Stiftsvamp Stemonitis fusca 
 

Alger 
Trädgröna Desmococcus olivaceus 

Rödfärgsalger Trentepohlia 

Rödfärgsalg Trentepohlia umbrina 
 

Mångfotingar 
Barkpärlfoting Proteroiulus fuscus 

Barktrådfoting Nemasoma varicorne 

Brun stenkrypare Lithobius forficatus 
 

Insekter 
Guldkornlöpare Amara aenea 

 Ptinus rufipes 

Fyrprickig praktbagge Anthaxia quadripunctata 

Svart praktbagge Anthaxia similis 

 Cantharis figurata 

Stor flugbagge Cantharis fusca 

 Cantharis lateralis 

 Cantharis nigricans 

Mörk flugbagge Cantharis obscura 

 Cantharis pellucida 

 Cantharis rustica 

 Rhagonycha lignosa 

 Rhagonycha testacea 

Lövgetingbock Clytus arietis 

Kortvingad granbock Molorchus minor 

Hundkäxbock Phytoecia cylindrica 
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Större tallkvistbock Pogonocherus fasciculatus 

Större aspvedbock Saperda carcharias 

Gulröd blombock Stictoleptura rubra 

Ekbladjordloppa Altica quercetorum 

 Crepidodera aurata 

 Longitarsus melanocephalus 

Kornjordloppa Phyllotreta vittula 

 Bruchus atomarius 

 Bruchus rufimanus 

 Cassida rubiginosa 

Grön sköldbagge Cassida viridis 

Aspglansbagge Chrysomela populi 

 Phratora laticollis 

Pilglansbagge Phratora vitellinae 

Blå sälgglansbagge Phratora vulgatissima 

 Plagiodera versicolora 

 Cryptocephalus moraei 

Mjölkebladbagge Bromius obscurus 

Sälglövbagge Lochmaea caprea 

Allövbagge Agelastica alni 

 Zeugophora frontalis 

 Dasytes caeruleus 

 Dasytes plumbeus 

 Malachius bipustulatus 

Hallonänger Byturus tomentosus 

Tvåfläckig sköldluspiga Chilocorus renipustulatus 

Fyrfläckig tallpiga Exochomus quadripustulatus 

Röd vasspiga Coccidula rufa 

Tvåprickig nyckelpiga Adalia bipunctata 

Tioprickig nyckelpiga Adalia decempunctata 

Fjortonfläckig lövpiga Calvia quatuordecimguttata 

Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata 

Fjortonfläckig torrbackspiga Coccinula quatuordecimpustulata 

Schackbrädspiga Propylea quatuordecimpunctata 

Tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata 

Sextonprickig nyckelpiga Tytthaspis sedecimpunctata 

Klotnyckelpiga Cynegetis impunctata 

Korstecknad svampbagge Mycetina cruciata 

 Triplax rufipes 

 Triplax russica 

 Brachypterolus 

 Corticaria 

 Epuraea 

Rapsbagge Meligethes aeneus 

 Omphalapion hookerorum 

 Betulapion simile 

 Limnobaris dolorosa 

 Glocianus punctiger 
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 Auleutes epilobii 

Hallonvivel Anthonomus rubi 

 Dorytomus taeniatus 

 Tychius quinquepunctatus 

Gråvivel Brachyderes incanus 

 Strophosoma capitatum 

Hasselvivel Strophosoma melanogrammum 

 Otiorhynchus singularis 

Päronlövvivel Phyllobius pyri 

 Phyllobius viridicollis 

 Polydrusus cervinus 

 Polydrusus mollis 

 Polydrusus tereticollis 

 Sciaphilus asperatus 

 Sitona ambiguus 

Randig ärtvivel Sitona lineatus 

 Sitona suturalis 

 Hypera venusta 

 Hypera viciae 

Vanlig snytbagge Hylobius abietis 

Åttatandad barkborre Ips typographus 

Björksplintborre Scolytus ratzeburgii 

Större märgborre Tomicus piniperda 

Asprullvivel Byctiscus populi 

Björkrullvivel Deporaus betulae 

 Tatianaerhynchites aequatus 

 Prosternon tessellatum 

 Athous haemorrhoidalis 

 Athous subfuscus 

 Cidnopus aeruginosus 

Randig sädesknäppare Agriotes lineatus 

 Dalopius marginatus 

 Ampedus balteatus 

Bredhalsad varvsfluga Elateroides dermestoides 

Skogstordyvel Anoplotrupes stercorosus 

Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata 

 Scaphidium quadrimaculatum 

 Ocypus brunnipes 

 Tasgius melanarius 

 Cis glabratus 

Svart tornbagge Mordella aculeata 

Grön blombagge Chrysanthia viridissima 

 Oedemera virescens 

 Anaspis 

 Anaspis frontalis 

Brokig svampsvartbagge Diaperis boleti 

Ullbagge Lagria hirta 

Vanlig svampsvartbagge Bolitophagus reticulatus 



197 
 

Vanlig tvestjärt Forficula auricularia 

Hjortfluga Lipoptena cervi 

 Chirosia betuleti 

 Pegomya bicolor 

 Agromyza alnibetulae 

 Phytomyza obscurella 

Plattickesvampfluga Agathomyia wankowiczii 

Nyfiken blomfluga Eupeodes corollae 

Blindbroms Chrysops relictus 

Björkblåsor Anisostephus betulinus 

Rödknopp Contarinia loti 

 Contarinia petioli 

Rönnbladgallmygga Contarinia sorbi 

 Cystiphora sanguinea 

 Cystiphora taraxaci 

 Dasineura auritae 

Videknöl Dasineura salicis 

Älggräsgallmygga Dasineura ulmaria 

 Geocrypta galii 

 Harmandiola cavernosa 

Aspkulor Harmandiola globuli 

 Harmandiola populi 

Aspärta Harmandiola tremulae 

Sälgbladgallmygga Iteomyia capreae 

 Macrodiplosis roboris 

 Macrodiplosis pustularis 

Allmän engallmygga Oligotrophus juniperinus 

Videros Rabdophaga rosaria 

Rönnbladlus Dysaphis sorbi 

Körsbärsbladlus Myzus cerasi 

 Hamamelistes betulinus 

Mindre granbarrlus Adelges laricis 

Större granbarrlus Adelges abietis 

 Phylloxera 

Slät ekdvärgbladlus Phylloxera glabra 

Askbladloppa Psyllopsis fraxini 

 Trioza 

Maskrosbladloppa Trioza dispar 

Kirskålsbladloppa Trioza flavipennis 

Ekbladloppa Trioza remota 

Allmän spottstrit Philaenus spumarius 

Hornstrit Centrotus cornutus 

 Capsus ater 

Krumhornskinnbagge Alydus calcaratus 

Stort kantstinkfly Coreus marginatus 

 Rhopalus subrufus 

Riddarskinnbagge Lygaeus equestris 

 Drymus brunneus 
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Hagtornsbärfis Acanthosoma haemorrhoidale 

Mindre björkbärfis Elasmucha grisea 

Mindre spetsnäsa Aelia acuminata 

Bred bärfis Carpocoris fuscispinus 

Purpurbärfis Carpocoris purpureipennis 

Hårig bärfis Dolycoris baccarum 

Rapssugare Eurydema oleracea 

Mindre gräsbärfis Neottiglossa pusilla 

Grön bärfis Palomena prasina 

Vårbärfis Peribalus strictus 

Strimlus Graphosoma lineatum 

Liten rosenbladstekel Blennocampa phyllocolpa 

 Phyllocolpa alienata 

 Phyllocolpa leucaspis 

 Pontania pedunculi 

Honungsbi Apis mellifera 

Ljus jordhumla Bombus lucorum 

Mörk jordhumla Bombus terrestris 

Svartsmalbi Lasioglossum fratellum 

Hushästmyra Camponotus herculeanus 

Stormyror Formica 

Röd skogsmyra Formica rufa 

Stubbmyra Formica truncorum 

Blanksvart trämyra Lasius fuliginosus 

Hårig smalmyra Leptothorax acervorum 

Trädgårdsrödmyra Myrmica rubra 

Skogsrödmyra Myrmica ruginodis 

Ängsrödmyra Myrmica scabrinodis 

Bålgeting Vespa crabro 

Vanlig geting Vespula vulgaris 

 Tetramesa hyalipennis 

 Aulacidea hieracii 

 Cynips divisa 

 Cynips longiventris 

Ekäpplegallstekel Cynips quercusfolii 

 Neuroterus albipes 

 Neuroterus anthracinus 

 Neuroterus numismalis 

 Neuroterus quercusbaccarum 

 Trigonaspis megaptera 

 Diplolepis eglanteriae 

Sömntornstekel Diplolepis rosae 

Ekbladshålmal Heliozela sericiella 

Mindre snabelsvärmare Deilephila porcellus 

Poppelsvärmare Laothoe populi 

Videsvärmare Smerinthus ocellata 

Tallsvärmare Sphinx pinastri 

Ockragul sikelvinge Drepana falcataria 
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Tandad sikelvinge Falcaria lacertinaria 

Eksikelvinge Watsonalla binaria 

Björkblekmaskspinnare Ochropacha duplaris 

Svartgrå blekmaskspinnare Tetheella fluctuosa 

Säckmalar Coleophoridae 

Tvillingtågsäckmal Coleophora alticolella 

Ekskottsmal Stenolechia gemmella 

Almfläckmätare Abraxas sylvata 

Plommonmätare Angerona prunaria 

Björkmätare Biston betularia 

Vågbräddad lavmätare Alcis repandata 

Ängsmätare Ematurga atomaria 

Ringad eklavmätare Hypomecis punctinalis 

Granlavmätare Peribatodes secundaria 

Snövit streckmätare Cabera pusaria 

Blekgrön mätare Campaea margaritaria 

Barrskogsmätare Hylaea fasciaria 

Mindre fläckmätare Lomaspilis marginata 

Tvärbandad spetsmätare Epione vespertaria 

Citronmätare Opisthograptis luteolata 

Svartribbad vitvingemätare Siona lineata 

Rutig buskmätare Chiasmia clathrata 

Albågmätare Macaria alternata 

Tallbågmätare Macaria liturata 

Pilbågmätare Macaria notata 

Granbågmätare Macaria signaria 

Måbärsmätare Macaria wauaria 

Tandmätare Odontopera bidentata 

Dagfjärilsmätare Geometra papilionaria 

Brunfläckig lundmätare Hemithea aestivaria 

Ljusgrön lundmätare Jodis lactearia 

Blåbärslundmätare Jodis putata 

Brungul älvmätare Euchoeca nebulata 

Almlundmätare Venusia blomeri 

Citrongul fältmätare Cidaria fulvata 

Mossgrön fältmätare Colostygia olivata 

Gräsgrön fältmätare Colostygia pectinataria 

Ögonfläckad fältmätare Cosmorhoe ocellata 

Fransfläckad parkmätare Eulithis mellinata 

Blåbärsparkmätare Eulithis populata 

Vitbrokig parkmätare Eulithis prunata 

Citrongul parkmätare Gandaritis pyraliata 

Violettgrå fältmätare Thera obeliscata 

Barrfältmätare Thera variata 

Klintmalmätare Eupithecia centaureata 

Blåklockemalmätare Eupithecia denotata 

Rönnmalmätare Eupithecia exiguata 

Röllikamalmätare Eupithecia icterata 
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Gulsporrmalmätare Eupithecia linariata 

Ljungmalmätare Eupithecia nanata 

Streckad enmalmätare Eupithecia pusillata 

Tistelmalmätare Eupithecia satyrata 

Hallonmalmätare Eupithecia subfuscata 

Pilmalmätare Eupithecia tenuiata 

Vinkelmalmätare Eupithecia vulgata 

Slånmalmätare Pasiphila chloerata 

Blåbärsmalmätare Pasiphila debiliata 

Grön malmätare Pasiphila rectangulata 

Mjölkefältmätare Spargania luctuata 

Fjällhöstmätare Epirrita autumnata 

Tvärbandad fältmätare Martania taeniata 

Tvillingfläckad fältmätare Mesotype didymata 

Dånfältmätare Perizoma alchemillata 

Gulvingad fältmätare Camptogramma bilineata 

Kapuschongfältmätare Catarhoe cuculata 

Grå mårfältmätare Epirrhoe alternata 

Jämnbandad fältmätare Epirrhoe rivata 

Vickerbackmätare Scotopteryx chenopodiata 

Svartkantad fältmätare Xanthorhoe designata 

Roströd fältmätare Xanthorhoe ferrugata 

Svartfläcksfältmätare Xanthorhoe fluctuata 

Backfältmätare Xanthorhoe montanata 

Fyrbandad fältmätare Xanthorhoe quadrifasiata 

Brunröd fältmätare Xanthorhoe spadicearia 

Lädermätare Rhodostrophia vibicaria 

Ängslövmätare Scopula immutata 

Ljusgrå lövmätare Scopula incanata 

Blåbärslövmätare Scopula ternata 

Vinkellövmätare Idaea aversata 

Tofsfotad lövmätare Idaea biselata 

Skugglinjelövmätare Idaea deversaria 

Naggad lövmätare Idaea emarginata 

Rödbrämad lövmätare Idaea humiliata 

Rislövmätare Idaea seriata 

Våglinjelövmätare Idaea straminata 

Halmfärgad lövmätare Idaea sylvestraria 

Gul syramätare Timandra comae 

Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella 

Snedstreckad ekstyltmal Acrocercops brongniardellus 

Bergeksguldmal Phyllonorycter roboris 

Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella 

Humlerotfjäril Hepialus humuli 

Lerfärgad rotfjäril Korscheltellus lupulinus 

Tallspinnare Dendrolimus pini 

Gräsulv Macrothylacia rubi 

Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium 
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Hagtornsspinnare Trichiura crataegi 

Brun björnspinnare Arctia caja 

Rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio 

Rostvinge Phragmatobia fuliginosa 

Prickig tigerspinnare Spilosoma lubricipedum 

Gul tigerspinnare Spilosoma luteum 

Punkthedspinnare Coscinia cribraria 

Rosenvinge Miltochrista miniata 

Vit borstspinnare Cybosia mesomella 

Mörkgrå lavspinnare Eilema complanum 

Mattgul lavspinnare Eilema depressum 

Blygrå lavspinnare Eilema lurideolum 

Ockragul lavspinnare Eilema lutarellum 

Svampfly Parascotia fuliginaria 

Vitbrokigt slåtterfly Euclidia mi 

Spetsstreckat tofsfly Herminia grisealis 

Gulgrått tofsfly Herminia tarsipennalis 

Ockragult sprötfly Paracolax tristalis 

Palpsprötfly Polypogon tentacularia 

Videspinnare Leucoma salicis 

Barrskogsnunna Lymantria monacha 

Granharfotsspinnare Calliteara abietis 

Bokspinnare Calliteara pudibunda 

Trådspinnarfly Rivula sericealis 

Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum 

Grått aftonfly Acronicta auricoma 

Storhövdat aftonfly Acronicta megacephala 

Syraftonfly Acronicta rumicis 

Storringat buskfly Amphipyra berbera 

Vitfläckat glansfly Deltote pygarga 

Guldfly Pyrrhia umbra 

Ängsstamfly Amphipoea fucosa 

Sommarängsfly Apamea crenata 

Tegelrött ängsfly Apamea lateritia 

Benfärgat ängsfly Apamea lithoxylaea 

Större ängsfly Apamea monoglypha 

Buskängsfly Apamea remissa 

Gulhalsat ängsfly Apamea scolopacina 

Träbrunt ängsfly Apamea sublustris 

Sumpfly Helotropha leucostigma 

Potatisstamfly Hydraecia micacea 

Ormängsfly Lateroligia ophiogramma 

Större vitaxfly Mesapamea secalis 

Rödskimrande ängsfly Oligia latruncula 

Hundäxingsängsfly Oligia strigilis 

Ljusgrått lövfly Caradrina montana 

Brungult lövfly Caradrina morpheus 

Grått lövfly Caradrina selini 
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Mörkbrunt skuggfly Charanyca ferruginea 

Maskroslövfly Hoplodrina blanda 

Gulbrunt lövfly Hoplodrina octogenaria 

Klöverfly Anarta trifolii 

Tandlundfly Hada plebeja 

Grönsaksfly Lacanobia oleracea 

Brunt lundfly Lacanobia thalassina 

Kålfly Mamestra brassicae 

Kamsprötat lundfly Pachetra sagittigera 

Brungrått lundfly Polia bombycina 

Gröngrått lundfly Polia hepatica 

Prickgräsfly Leucania obsoleta 

Vitfläckat gräsfly Mythimna conigera 

Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago 

Brungult gräsfly Mythimna impura 

Halmgult gräsfly Mythimna pallens 

Åkerjordfly Agrotis exclamationis 

Svart jordfly Euxoa nigricans 

Träfärgat jordfly Axylia putris 

Mångformigt jordfly Diarsia mendica 

Hallonjordfly Diarsia rubi 

Leverbrunt bandfly Noctua comes 

Bredbandat bandfly Noctua fimbriata 

Brunviolett bandfly Noctua janthe 

Större bandfly Noctua pronuba 

Vinkeljordfly Opigena polygona 

Svartpunktsjordfly Xestia baja 

C-tecknat jordfly Xestia c-nigrum 

Gråhalsat jordfly Xestia triangulum 

Lyktbärare Euplexia lucipara 

Gaffelgräsfly Cerapteryx graminis 

Vitribbat fältfly Tholera decimalis 

Grått höstfly Ammoconia caecimacula 

Gråvitt klippfly Antitype chi 

Vinkelfly Enargia paleacea 

Pilfly Brachylomia viminalis 

Blekgult gulvingsfly Cirrhia icteritia 

Trefläckigt vågfly Eupsilia transversa 

Violettbandat gulvingsfly Xanthia togata 

Munkfly Panthea coenobita 

Grönvitt nässelfly Abrostola tripartita 

Mittfältsdelat metallfly Diachrysia stenochrysis 

Gammafly Autographa gamma 

Purpurmetallfly Autographa pulchrina 

Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella 

Vit hakvinge Leucodonta bicoloria 

Piltandvinge Notodonta ziczac 

Björkporslinsvinge Pheosia gnoma 
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Pilporslinsvinge Pheosia tremula 

Näbbspinnare Pterostoma palpinum 

Vecklarspinnare Gluphisia crenata 

Silversmygare Hesperia comma 

Ängssmygare Ochlodes sylvanus 

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola 

Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola 

Skogsvisslare Erynnis tages 

Smultronvisslare Pyrgus malvae 

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe 

Mindre guldvinge Lycaena phlaeas 

Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 

Tosteblåvinge Celastrina argiolus 

Ängsblåvinge Cyaniris semiargus 

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis 

Ljungblåvinge Plebejus argus 

Hedblåvinge Plebejus idas 

Violett blåvinge Plebejus optilete 

Silverblåvinge Polyommatus amandus 

Puktörneblåvinge Polyommatus icarus 

Grönsnabbvinge Callophrys rubi 

Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe 

Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja 

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia 

Prydlig pärlemorfjäril Boloria euphrosyne 

Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene 

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia 

Aspfjäril Limenitis populi 

Påfågelöga Aglais io 

Nässelfjäril Aglais urticae 

Sorgmantel Nymphalis antiopa 

Videfuks Nymphalis xanthomelas 

Vinbärsfuks Polygonia c-album 

Amiral Vanessa atalanta 

Tistelfjäril Vanessa cardui 

Skogsnätfjäril Melitaea athalia 

Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania 

Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus 

Vitgräsfjäril Lasiommata maera 

Svingelgräsfjäril Lasiommata megera 

Kvickgräsfjäril Pararge aegeria 

Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus 

Sandgräsfjäril Hipparchia semele 

Citronfjäril Gonepteryx rhamni 

Ängsvitvinge Leptidea juvernica 

Ängsvitvinge/skogsvitvinge Leptidea juvernica/sinapis 

Skogsvitvinge Leptidea sinapis 

Kålfjäril Pieris brassicae 
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Rapsfjäril Pieris napi 

Rovfjäril Pieris rapae 

Aurorafjäril Anthocharis cardamines 

Vitt nässelmott Anania hortulata 

Jättesvampmal Scardia boletella 

Större ekluggmal Tischeria ekebladella 

Lingonhakvecklare Rhopobota ustomaculana 

Körsbärslansettmal Lyonetia clerkella 

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae 

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae 

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae 

Guldögonsländor Chrysopidae 

Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula 

Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum 

Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum 

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum 

Backgräshoppa Chorthippus brunneus 

Grön vårtbitare Tettigonia viridissima 

 Raphidia ophiopsis 
 

Spindeldjur 
Knoppsjuka Acalitus calycophthirus 

Gökblod Acalitus longisetosus 

Oxelblåsor Eriophyes arianus 

Aspknottror Eriophyes diversipunctatus 

Altofsar Eriophyes inangulis 

Alknottror Eriophyes laevis 

Slånknottror Eriophyes prunispinosae 

Rönnblåsor Eriophyes sorbi 

 Stenacis triradiatus 

Björkknottror Aculus leionotus 

Videknottror Aculus tetanothrix s. lat. 

Hägghorn Phyllocoptes eupadi 

Hallongallkvalster Phyllocoptes gracilis 

Apelfilt Phyllocoptes malinus 

Vit aspfilt Phyllocoptes populi 

Rönnfilt Phyllocoptes sorbeus 

Tallgallkvalster Trisetacus pini 

Vanlig fästing Ixodes ricinus 

Fönsterspindel Amaurobius fenestralis 

Trumspindel Anyphaena accentuata 

Kvadratspindel Araneus quadratus 

Lövgurkspindel Araniella cucurbitina 

Barkmattvävare Drapetisca socialis 

Vargspindlar Lycosidae 

Ängshalmspindel Tibellus oblongus 

Presentspindel Pisaura mirabilis 
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 Evarcha 

Brokhoppspindel Evarcha falcata 

Grön bladspindel Micrommata virescens 

Äggspindel Enoplognatha ovata 

Blomkrabbspindel Misumena vatia 

Kärrkrabbspindel Xysticus ulmi 

Sadellocke Mitopus morio 

Orange vägglocke Opilio canestrinii 
 

Landmollusker 
Spansk skogssnigel Arion vulgaris 

Trädgårdssnäcka Cepaea hortensis 

Vinbergssnäcka Helix pomatia 

Pantersnigel Limax maximus 

Trubbdisksnäcka Discus ruderatus 
 

Fåglar 
Kanadagås Branta canadensis 

Vitkindad gås Branta leucopsis 

Grågås Anser anser 

Sädgås Anser fabalis 

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 

Knölsvan Cygnus olor 

Sångsvan Cygnus cygnus 

Gräsand Anas platyrhynchos 

Kricka Anas crecca 

Gråhäger Ardea cinerea 

Fiskgjuse Pandion haliaetus 

Kungsörn Aquila chrysaetos 

Sparvhök Accipiter nisus 

Duvhök Accipiter gentilis 

Brun kärrhök Circus aeruginosus 

Havsörn Haliaeetus albicilla 

Fjällvråk Buteo lagopus 

Ormvråk Buteo buteo 

Trana Grus grus 

Tofsvipa Vanellus vanellus 

Storspov Numenius arquata 

Morkulla Scolopax rusticola 

Fiskmås Larus canus 

Skogsduva Columba oenas 

Ringduva Columba palumbus 

Gök Cuculus canorus 

Kattuggla Strix aluco 

Göktyta Jynx torquilla 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 

Större hackspett Dendrocopos major 

Spillkråka Dryocopus martius 
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Gröngöling Picus viridis 

Tornfalk Falco tinnunculus 

Törnskata Lanius collurio 

Varfågel Lanius excubitor 

Nötskrika Garrulus glandarius 

Skata Pica pica 

Kaja Corvus monedula 

Kråka Corvus corone 

Gråkråka Corvus corone cornix 

Korp Corvus corax 

Sidensvans Bombycilla garrulus 

Svartmes Periparus ater 

Tofsmes Lophophanes cristatus 

Entita Poecile palustris 

Talltita Poecile montanus 

Blåmes Cyanistes caeruleus 

Talgoxe Parus major 

Trädlärka Lullula arborea 

Sånglärka Alauda arvensis 

Stjärtmes Aegithalos caudatus 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Gransångare Phylloscopus collybita 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 

Härmsångare Hippolais icterina 

Svarthätta Sylvia atricapilla 

Trädgårdssångare Sylvia borin 

Ärtsångare Sylvia curruca 

Törnsångare Sylvia communis 

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 

Kungsfågel Regulus regulus 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 

Nötväcka Sitta europaea 

Trädkrypare Certhia familiaris 

Stare Sturnus vulgaris 

Koltrast Turdus merula 

Björktrast Turdus pilaris 

Taltrast Turdus philomelos 

Dubbeltrast Turdus viscivorus 

Grå flugsnappare Muscicapa striata 

Rödhake Erithacus rubecula 

Näktergal Luscinia luscinia 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

Mindre flugsnappare Ficedula parva 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

Järnsparv Prunella modularis 

Gulärla Motacilla flava 

Sädesärla Motacilla alba 
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Ängspiplärka Anthus pratensis 

Trädpiplärka Anthus trivialis 

Bofink Fringilla coelebs 

Bergfink Fringilla montifringilla 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 

Tallbit Pinicola enucleator 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

Grönfink Chloris chloris 

Hämpling Linaria cannabina 

Ob. korsnäbb Loxia 

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 

Steglits Carduelis carduelis 

Grönsiska Spinus spinus 

Gulsparv Emberiza citrinella 

Sävsparv Emberiza schoeniclus 
 

Reptiler 
Skogsödla Zootoca vivipara 

Huggorm Vipera berus 
 

Groddjur 
Vanlig groda Rana temporaria 

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris 

Större vattensalamander Triturus cristatus 
 

Däggdjur 
Fälthare Lepus europaeus 

Älg Alces alces 

Kronhjort Cervus elaphus 

Vildsvin [inkl. tamsvin] Sus scrofa 

 

 

 

 

 



Från: Mattsson Urban <urban.mattsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 10 november 2021 08:44
Till: Henrysson Lars-Peter (DS-URS) <Lars-Peter.Henrysson@vattenfall.com>
Kopia: Gustafsson Per D <Per.D.Gustafsson@lansstyrelsen.se>; Benckert Hampus 
<hampus.benckert@lansstyrelsen.se>
Ämne: Yttrande byggnation av transformatorstation vid Tegeltorp inom fastigheten Stjärnholm 5:1 
Oxelösunds kommun

This e-mail is from an external source - be cautious and only click links or open attachments if you 
trust the sender.

Hej

Ni har ställt en fråga till oss angående förekomst av fornlämningar inför byggnation av 
transformatorstation vid Tegeltorp inom fastigheten Stjärnholm 5:1, Oxelösunds kommun 
(Lst dnr 431-7791-2021). 
Länsstyrelsen har ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot den 
aktuella åtgärderna om de sker i enlighet med förfrågan.  

Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ 
kulturmiljölagen (1988:950):

- om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas 
till den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt 
detta/dessa 

- anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen

Detta svar skickas endast genom e-post. Vänligen bekräfta genom enkelt svarsmail att ni 
fått detta! 

Med vänlig hälsning

Urban Mattsson
Antikvarie/arkeolog

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
Telefon 010-223 43 65
urban.mattsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

mailto:urban.mattsson@lansstyrelsen.se
mailto:Lars-Peter.Henrysson@vattenfall.com
mailto:Per.D.Gustafsson@lansstyrelsen.se
mailto:hampus.benckert@lansstyrelsen.se
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https://urldefense.com/v3/__http:/www.lansstyrelsen.se/sodermanland__;!!Oqvv-oCmSU8!DTRpaCoIL79P-og_odKTG2psGkMTPjz4Dus4qWzgnHPD1QjVaS6WHPqEoXVzceOTsm5bvsC6KC_H$
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan bygglov för tillbyggnad av
gäststuga

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Per
Hultsved.

Totala avgiften för beslutet är 15 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-10-27 och beslut fattades 2022-01-24,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor.
Avgiften har reducerats med 2 000 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen
(2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid startbeskedet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Villkor

Strandskydd råder på platsen och en strandskyddsdispens krävs för att åtgärden ska få
utföras. Ansökan om dispens har inkommit och handläggs separat i ärende STR.2021.596.

2. Ärendet
Ansökan gäller tillbyggnad av ett befintligt gästhus. Gästhuset byggs till med 37 m2 och får
därmed en total byggnadsarea på 87 m2.

De tillkommande delarna i byggnaden förses med sovrum, kök och ett uterum. Höjd, fasad
och takbeklädnad anpassas till det befintliga.

Då marken är kuperad krävs även vissa markförändringar för att genomföra byggnationen.
På södra sidan där huset förlängs med 2,6 meter krävs att marknivån sänks lokalt med ca
1 meter.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. I översiktsplanen pekas området ut som
landsbygd och att karaktären ska bevaras. Området är ett äldre fritidshusområde som är
relativt tätt bebyggt.
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Grannar har fått möjlighet att yttra sig om ansökan. En erinran har inkommit där granne
anser att tillbyggnaden skymmer en del av dennes sjöutsikt och även påverkar kvällssolen,
vilket skulle resultera i att värdet på dennes fastighet sjunker.

Samma granne har också efter kommunicering av förslag till beslut återkommit med foton
som visar dennes sjöutsikt där man också kan utläsa att den till stor del eller helt kan
försvinna till följd av tillbyggnaden.

Fastigheten ligger inom strandskyddat område och en strandskyddsdispens är nödvändig
för att kunna utföra byggnationen. En ansökan om dispens har inkommit och handläggs
separat i ärende STR.2021.596.

Skäl till beslut

I enlighet med 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges utanför planlagt område om åtgärden

   1. inte strider mot områdesbestämmelser,
   2. inte förutsätter planläggning
   3. uppfyller de krav gällande natur och kulturvärden som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2
§ första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte
har prövats i områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelserna i översiktsplanen syftar till en landsbygdsbebyggelse som följder
den befintliga karaktären. Området är idag ett fritidshusområde som är relativt tätt bebyggt.
Planerad tillbyggnad följer den befintliga utformningen på byggnaden och den utökade
byggnadsarean bedöms inte vara i sådan stor omfattning att det skulle strida mot
områdesbestämmelserna.

Man har valt att använda samma material och kulörer som redan finns på huset idag och
anpassa nockhöjden till den befintliga nocken.

En granne har inkommit med en erinran mot förslaget där denne anser att tillbyggnaden
skymmer en stor del av eller hela sjöutsikten och även påverkar kvällssolen, vilket skulle
resultera i att värdet på dennes fastighet sjunker. Med tanke på att området är relativt tätt
bebyggt idag är sjöutsikten inte en självklarhet för alla i området även om närheten till
vattnet finns generellt i hela område. Närmaste granne har idag, enligt inskickade foton, en
liten sjöutsikt mellan den aktuella byggnaden och huvudbyggnaden på fastigheten Djursvik
1:17, som genom tillbyggnaden helt eller till stor del försvinner. Man kan utifrån fotona anta
att sjöutsikten begränsas kraftigt även på grund av växtligheten under sommartid.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förlusten av den marginella sjöutsikten
inte är en sådan betydande olägenhet att bygglov ska nekas.

Därmed görs bedömningen att det finns förutsättning att bevilja bygglov för tillbyggnaden
enligt ansökan.

Upplysningar

Strandskyddsdispens krävs innan åtgärden får utföras.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
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Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag
Fasad- och planritning
Situationsplan
Grannyttrande med erinran

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägare XXX
Kontrollansvarig

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighetsägare till: XXX

http://www.oxelosund.se
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.

Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Bygglov för förråd med utstickande tak

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Ändra tidigare beviljat slutbesked med stöd av 37 § förvaltningslagen.
2. Slutbesked nekas då det inte kan meddelas med stöd av 10 kap 34 – 36 §§ PBL.
3. Användning av byggnaden förbjuds enligt 11 kap 33 § 1 st 2 PBL.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att sökande lämnat in
oriktiga och vilseledande uppgifter vilket resulterat i att sökande felaktigt meddelats
slutbesked.

Sökande beviljades bygglov samt startbesked för ett förråd med utstickande tak 2018-08-
08. Som underlag till beslutet finns en situationsplan som redovisar byggnadens placering.
Situationsplanen är baserad på en baskarta där detaljplanebestämmelser, så som
prickmark, inte redovisas. Trots detta samt avsaknad av måttsättning är det tydligt att
byggnaden skulle placeras planenligt inom fastigheten.

Vid en genomgång av pågående ärenden upptäcks att sökande inte gjort begäran om
slutbesked. Förvaltningen skickar därmed en påminnelse om detta 2021-05-18. Sökande
lämnar därefter in anmälan om färdigställande och verifierad kontrollplan där hen uppger
att byggnadsarbetet och utförandet stämmer överens med beviljat bygglov och startbesked.
Då förvaltningen inte hade någon anledning att misstro sökande meddelas slutbesked i
ärendet 2021-07-08.

I samband med att sökande beställt en nybyggnadskarta från förvaltningen
uppmärksammas att byggnadens placering i själva verket i alls överensstämmer med den
beviljade placeringen. Byggnaden har placerats utanför fastighetsgräns samt i ett
kommunalt naturreservat.

Sökande har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och har via epost 2021-11-23
gjort det. Sökande medger här att boden placerades fel men avser att flytta byggnaden till
antingen den plats som bygglovet är beviljat för eller annan placering.
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Skäl till beslut

Sökande har, i och med att hen uppger att byggnadsarbetet och utförandet stämmer
överens med beviljat bygglov och startbesked i anmälan om färdigställande och verifierad
kontrollplan, lämnat in oriktiga och vilseledande uppgifter vilket resulterat i att sökande
felaktigt meddelats slutbesked.

En myndighet får enligt 37 § förvaltningslagen ändra beslut som den har meddelat som
första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya
omständigheter. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får bland
annat ändras till den enskildes nackdel om felaktigheten beror på att parten har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter, 37 § 2 stycket 3 punkten förvaltningslagen. Stöd finns
därmed att ändra det meddelade slutbeskedet till att neka slutbesked i ärendet.

Sökande har inte uppfyllt sina åtaganden enligt bygglov och startbesked beslutat 2018-08-
08 då det föreligger avvikelse gällande byggnadens placering.

Avvikelsen är alltför stora för att kunna hanteras inom befintligt bygglov med
relationshandlingar. Önskas prövning av den nya placeringen krävs en helt ny
bygglovsprövning, vilket skulle innebära att sökande måste lämna in en ny ansökan där
den nya placeringen redovisas.

Förutsättningar för varken slutbesked eller interimistiskt slutbesked enligt 10 kap 34 – 36 §§
PBL föreligger ej. Därmed ska slutbesked nekas.

Då det inte finns förutsättningar att meddela slutbesked förbjuds användning av byggnaden
enligt 11 kap 33 § 1 st 2 PBL.

Upplysningar

Byggnaden får inte användas, 10 kap 4 § och 11 kap 33 § 1 st 2 PBL.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats, 10 kap 4 § PBL.

Rättelse i form av flytt av byggnaden till den placering som beviljades i bygglovet måste ske
för att slutbesked i detta ärende ska kunna meddelas.

Bygglovet vann laga kraft 2018-09-10 vilket innebär att om slutbesked inte kunnat
meddelas innan 2023-09-09 upphör bygglovet att gälla, 9 kap 43 § PBL.

Rättelse i form av enbart rivning av byggnaden är även möjligt. Sökande ska i sådant fall
lämna in intyg på rivningen till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som då kommer
avsluta ärendet.

Tillsynsärende enligt 11 kap PBL har skapats, BYGG.2021.407. Utöver förrådsbyggnaden
kommer även det uppförda planket i naturreservatet och vedskjulet i fastighetens
nordvästra hörn utredas.

Tillsynsmyndighet gällande reservatföreskrifter har underrättats om åtgärderna.

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB).

Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta (upprättad 2021-10-14)
Anmälan om färdigställande
Verifierad kontrollplan
Situationsplan (beslutsunderlag till beviljat bygglov och startbesked)
Yttrande från sökande
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren Femöre 1:4 (Kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploatering)
Tillsynsmyndighet gällande reservatföreskrifter (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
miljöenheten)

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VILDVINET 2, Ansökan om bygglov i efterhand för
fasadändring och skärmtak över balkonger på flerbostadshus

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30
§ PBL i enlighet med ansökan med de revideringar som gjorts 2021-12-22.

Totala avgiften för beslutet är 9500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-02-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2021-12-22 och beslut fattades 2022-01-24,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av
summan faktureras vid startbeskedet.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Sammanfattning

Ansökan avser bygglov i efterhand för sju skärmtak över balkonger samt fasadändring på
byggnaden på fastigheten Vildvinet 2. Åtgärderna är redan utförda i samband med
ombyggnation, dock inte i enlighet med beviljat bygglov i ärende BYGG.2019.80.
Ursprungligen skulle flera och större fönster tas upp i fasaden och balkongerna skulle inte
ha ett utanpåliggande bärverk. Så skedde inte och tillsynsärende har initierats för de
olovliga åtgärderna.

Vid en första granskning av ansökan för de utförda åtgärderna bedömde Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att de inte kunna beviljas såsom de utförts. Dessa åtgärder
har redan ansökts för i ärende BYGG.2021.1 och BYGG.2021.9 och avslagits då de inte
bedömts uppfylla varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL. Besluten har vunnit laga kraft.

Bygglov har därefter inkommit för samma ändringar som nämnden tidigare fattats beslut i.
Sörmlands museum har givits möjlighet att yttra sig över de föreslagna åtgärderna och över
de tidigare antikvariska utlåtanden som upprättats om de utförda åtgärderna. Sökande har
informerats om detta och därefter, 2021-12-22, reviderat sin ansökan i enlighet med det
antikvariska utlåtandet från Sörmlands museum.

De förslagna åtgärderna avser nu sju skärmtak över balkonger, ett utanpåliggande bärverk
för balkongerna samt ändrad fönstersättning med murad avväxling ovanför. I enlighet med
Sörmlands museums utlåtande föreslås balkongernas bärverk målas in i befintlig fasads
kulör samt att fönstrens betongavväxling till det yttre ersätts med fasadtegel.
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Beslutsmotivering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de åtgärder i ansökan, med de
korrigeringar som senare inkommit, kan beviljas i enlighet med 9 kap. 30 § PBL. Bygglov
beviljas därmed för ett skärmtak på tärnanbyggnadens sydöstra byggnadskropps sydvästra
fasad (skärmtak 1), fyra skärmtak på tärnanbyggnadens nordvästra fasad (skärmtak 2, 3, 4
och 5), ett skärmtak på tärnanbyggnadens sydöstra byggnadskropps nordöstra fasad
(skärmtak 6) samt ett skärmtak på tärnanbyggnadens sydöstra fasad (skärmtak 7). Bygglov
beviljas också för balkongernas utanpåliggande bärverk, som på tärnanbyggnadens
nordvästra och sydöstra fasad ska målas in i kulör överensstämmande med befintligt
fasadtegel, NCS S4020-Y30R. Bygglov beviljas också för den ändrade fönstersättningen
på tärnanbyggnadens nordvästra och sydöstra fasad och för att återskapa fasadens
utseende genom att fräsa ur avväxlingen ovanför dessa fönster och återmura med
begagnat fasadtegel.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i ärenden BYGG.2021.1 och BYGG.2021.9
avslagit ansökan om bygglov för det befintliga utförandet med hänvisning till 8 kap. 17 §
PBL. I och med sökandens revidering 2021-12-22 föreligger nya förutsättningar som
nämnden måste ta ställning till, varför tidigare beslut inte rakt av kan användas som
vägledning.

Nämnden lägger i bedömningen rörande kraven 8 kap. 17 § PBL stor vikt till vad som
uttalats av Sörmlands museum (yttrande daterat 2021-12-02). Sörmlands museum har i
yttrandet anfört att de vidtagna åtgärderna utgör en förvanskning enligt 8 kap. 17 § PBL
och att det som minimikrav ska vara att stålbalkarna målas in i fasadkulören samt att
avväxlingar över de nya fönstren bör, om möjligt, fräsas in och återmuras med tunnare
sågat fasadtegel till ett utseende lika de ursprungliga öppningarna. Museet har inte haft
några direkta invändningar mot skärmtaken över balkongerna. Med anledning av att
sökanden har reviderat sin bygglovsansökan utifrån museets synpunkter, bedömer
nämnden att utförandet inte står i strid med varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL.

Sammantaget ser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den nu reviderade ansökan tar
betydligt bättre hänsyn till varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och
förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. Bygglov kan därmed beviljas enligt 9 kap. 30
§ PBL.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
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Beslutsunderlag
Plan- och fasadritningar, Vildvinet 2
Antikvariskt utlåtande från Sörmlands museum
Yttrande inför beslut från sökande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Sörmlands museum (för kännedom)

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Fokus 1, Violen 8, Prisman 6, Säven 4, 7 och 14, Sälen 9 samt Oxelö 7:50

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd

Detaljplan för del av Oxelö 8:20, Vallsundsvägen
Oxelösunds kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivet
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
Den 18 december 2019 inkom Bovieran Ab med en begäran om planbesked för ett
markområde på sydvästra sidan korsningen Björntorpsvägen/Vallsundsvägen, i dagligt
tal kallad ”Cirkusplatsen”. Nämnden meddelade positivt planbesked 2020-02-24, men
detaljplanen har förenats då Bovieran Ab under våren drog sig ur markanvisningen.
Planbeskedet övertogs av nya byggherren Toltorp Bygg Ab som, precis som den tidigare
ville, önskar bygga ett seniorboende med inglasad vinterträdgård på platsen fastän
mindre. 36 – 54 lägenheter i seniorboende har därmed minskat till 24.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder (B), centrumfunktioner,
samlingslokal och kontor (C), idrottshall (R), och vård (D) på en drygt 8500 m2 (0,85
hektar) stor yta i Ramdalen som idag är planlagt dom Park. Platsen har tidigare använts
som uppställningsyta för gästande cirkusar och som yta för flygning med modellflygplan.
Kommunen äger all mark inom det knappt 11 000 m2 (1,1 hektar) stora planområdet,
som även rymmer vägområdet för Vallsundsvägen vars sträckning idag är planstridig.

På grund av misstanke om markförorening har en Miljöteknisk markundersökning gjorts
vilken kunnat konstatera föroreningar upp till nivåer klassade som Farligt avfall. Det
krävs kompletterande provtagning för att bättre kunna avgränsa de förhöjda nivåerna av
bland annat metaller, kvicksilver, zink och bly som påträffats. Sanering av marken krävs
innan den kan bebyggas. Det har även tagits fram dagvatten- och bullerutredning.

I huvuddrag innebär planförslaget att kvartersmarken får bebyggas med en högsta
byggnadsarea om 2500 m2 huvudbyggnader med än högsta nockhöjd om 12 meter
samt 100 m2 komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4,0 meter. Av hänsyn
till behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten får högst 50 % av kvartersmarken
hårdgöras. Bygglovets startbesked föreslås också villkoras med att marken sanerats till
den nivå som krävs för den önskade markanvändningen. Planområdets närhet till skola,
idrottsanläggningar och promenadstråk förväntas öka antalet oskyddade trafikanter i
gaturummen, Gatuinfrastrukturen kommer att behöva anpassas till denna ökning.

Planhandlingarna tas fram externt av Toltorp Bygg Ab:s plankonsult och bekostas av
byggherren. Detaljplan förväntas nu kunna vara klar kvartal 2 år 2022, under förutsätt-
ning att marksaneringen kommer att kunna skjutas fram till efter laga kraft-vinnandet.

3.
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3. Ärendet
Planområdets läge

Planområdets är beläget på andra sidan Björntorpsvägen ifrån Ramdalsskolans parkering

Illustrationer över ett sätt att bebygga planområdet

Illustration av seniorboende med vinterträdgård och utemiljöer (Carlstedts Arkitekter, 2021)

Förslaget använder 95 % av de 2500 m2 byggarea som maximalt tillåts i planförslaget.
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Äldreboende föreslås få en nockhöjd på 11,5 meter av planförslagets maximalt tillåtna 12.

4. Medborgarperspektivet
En exploatering i området innebär ett effektivt resursutnyttjande av skattemedel då vatten
och avlopp, fjärrvärme och annan infrastruktur redan finns i anslutning till planområdet.
I Oxelösund finns en betydande mängd äldre som bor i småhus de med stigande ålder får
allt svårare att sköta. Att kunna erbjuda andra boendeformer till kommunens äldre har hög
prioritet och har potential att friställa småhus för exempelvis barnfamiljer. Ett seniorboende
på den f.d. Cirkusplatsen är en väg mot målet i det att kommunen då kan få bostadsrätter
riktade till de som fyllt 55 år. Flexibilitet finns också för andra användningar över tid.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling), 2022-01-13

 Plankarta, 2022-01-13

 Planbeskrivning, 2022-01-12

 Miljöteknisk markundersökning, 2022-01-11

 Dagvattenutredning, 2022-01-17

 Bullerutredning, 2021-08-16

 Sändlista, 2022-01-14

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)



GATA

f1b1

12

e1e2

DRCB

8

5

4

7

6

3

9

2

7,5

8,5

4,5

6,5

5,5

3,
5

2,
5

10

9,5

11
12

10,5

11,5

13

12,5

1,5

13
,5

14

2

13

2

8

13
,5

2

12

2

1,5

2

4

11
,5

2,5

10

4

2

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

VårdD

IdrottsanläggningR

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 2500 m² för huvudbyggnad.,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

e2 Största totala byggnadsarea är 100 m²  för komplementbyggnad.
Högsta nockhöjd i meter är 4 meter för komplementbyggnad.,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasad mot Björntorpsvägen ska med en sammanlagd längd av

minst 8 meter utformas genomsiktlig i gatuplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Endast 50 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Oxelö 8:20

Cirkusplatsen

Oxelösunds kommun Södermanlands län

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Samrådshandling

Upprättad 2022-01-12 Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

PLAN.2019.24

Till planen hör:
Planprogram
Illustration

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

Göran Deurell
Planarkitekt

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

OXELÖ 7:1

Skärmtak

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv

Huvudbyggnad, takkontur

Rutnät

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Grundkartans beteckningar

15 Nivåkurvor

Gångbanekant

Körbana kantsten

Körbanekant

Dike

Ägoslagsgräns

Barr eller lövträd

Barrskog, Lövskog

+14,3 Avvägd höjd
Belysningsstolpe

Häck

Staket, mur

Höjdsystem RH 2000

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2017

Uppgifter om grundkartan

Skala: 1:500 i A1



Postadress  Besöksadress  Telefon/Fax  Webb/E-post  Org.nr
Oxelösunds kommun  Höjdgatan 26  0155-380 00 (vx)  www.oxelosund.se  212000-0324
613 81 OXELÖSUND     0155-382 40 (fax)  plan@oxelosund.se§

Samrådshandling
Datum 
2022-01-12   Dnr: PLAN.2019.24

PLANBESKRIVNING 
som tillhör detaljplan för del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen, 
Oxelösunds kommun, Södermanlands län. 

Ortofoto med fastighetsgränser, ungefärligt planområde markerat med svart linje. 
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FÖRORD
Om detaljplan
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, 
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker 
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en 
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar 
själva markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra 
eller ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har 
ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att 
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat 
till aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan.
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1 INLEDNING
Bakgrund
En exploatör inkom 2019-12-18 med begäran om planbesked för det aktuella 
planområdet. Planansökan avsåg möjlighet att uppföra seniorboende i tre 
byggnadskroppar kring en inglasad innergård. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
lämnade positivt planbesked 2020-02-24. Den ursprungliga exploatören drog 
sig ur projektet under våren 2020 och ny exploatör, Toltorp Bygg AB, övertog då 
planbeskedet. Toltorp Bygg AB har, genom konsultbolaget Ramboll, med start mars 
2021 tagit fram planhandlingar.

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på platsen samt för 
kontor, centrumfunktioner, idrottshall och vård och därmed skapa möjlighet för en 
variation av användningar. Syftet är även att säkerställa tillräckligt brett vägområde för 
den kommunala gatan Vallsundsvägen. Detta för att möjliggöra anläggande av säker 
gång- och cykelbana längs med gatan.  

Huvuddrag
Planområdet begränsas i öster av Björntorpsvägen, i norr av Vallsundsvägens norra 
kant och i söder och väster av befintligt skogsområde. Planförslaget möjliggör en 
ny målpunkt i området i form av bostäder, centrum, idrott och vårdboende samt 
kommunal gata. Bebyggelsen begränsas till en maximal byggnadsarea på 2400 m2 
vilket utifrån områdets förutsättningar bedöms vara lämpligt. Planförslaget innebär 
möjlighet att tillskapa gemensamhetsytor både inomhus och utomhus med möjlighet 
till odling, vila och aktiviteter. I anslutning till bebyggelsen planeras parkeringsplatser, 
väderskyddade cykelställ och ytor för avfallshantering. Med rätt utformning kan den 
nya bebyggelsen vara ett positivt bidrag till gatumiljön i området. 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning (denna handling)

• Undersökning om betydande miljöpåverkan

• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar
• Dagvattenutredning (KonGera Infrastructure AB, 2021-11-30)

• Bullerutredning (ACAD, 2021-08-16)

• Miljöteknisk markundersökning (Ramboll, 2021-12-14)
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Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar del av fastigheten Oxelö 8:20. Kommunen äger 
samtlig mark inom planområdet.

Planområdets läge i Oxelösund.

2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger cirka 2 kilometer väster om Oxelösunds centrum och 
cirka 1 kilometer från Sunda. Planområdet avgränsas i norr av Vallsundsvägen och i 
öster av Björntorpsvägen. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort.

Ortofoto med fastighetsgränser, ungefärligt planområde markerat med svart linje. 
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i bygg- och tillståndsärenden.

Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:

• Sunda/Peterslund pekas ut som ett område som ska förtätas och utvecklas. 

• Grönytor mellan bostadsområdena bör ses över för förtätning i form av en 
förtätningsplan.

• Sunda/Peterslund bör förtätas med flerbostadshus, enbostadshus, rad- och 
kedjehus samt med varierande utformning och utsmyckning av bebyggelsen för 
att uppnå ett blandat område.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
För planområdet gäller förslag till stadsplan för Östra Vallsund, detaljplan 1192, från 
1963. Detaljplanen möjliggör i huvudsak bostäder, park, gata och vattenområde. Inom 
aktuellt planområde är markanvändningen i detaljplan 1192 allmän platsmark park. 

Del av detaljplan 1192 med planområdets läge markerat i svart. 

Riksintressen
Hela Oxelösunds tätort ingår i riksintresset högexploaterad kust. Riksintresset innebär 
att ny fritidshusbebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Planområdets påverkas inte av detta riksintresse. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därmed inte upprättas. Denna bedömning delas av Länsstyrelsen som har 
delgivits undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Området idag
Planområdet ramas in av Vallsundsvägen i norr och Björntorpsvägen i öster. I 
väster skapar skogsområdet en naturlig avgränsning mot befintlig villabebyggelse. 
Närområdet består idag av småskalig villa- och radhusbebyggelse främst från 
1960-talet och 1970-talet. Området öster om planområdet, på andra sidan 
Björntorpsvägen, karaktäriseras främst av en glesare struktur av verksamheter och 
offentlig service. Skola, förskola, sportcenter, fotbollsplan och discgolfpark är exempel 
på några av dessa verksamheter.

Befintlig villabebyggelse med radhusen som skymtar till höger. 

Områdets historia
Marken inom planområdet har tidigare använts som cirkusplats för gästande cirkusar 
samt för modellflygning. Markområdet är liksom stora delar av Sunda belägen på vad 
som fram till 1950-talet varit en havsvik.

Kulturhistoriska värden
Inom planområdet finns inga kulturhistoriska värden eller fornlämningar registrerade. 
En fornborg finns cirka 50 meter bort på en höjd på motsatt sida av Björntorpsvägen. 

Landskap och topografi
Området är lågt beläget på mellan +1,5 och +5 meter över havet. Planområdet 
består till största delen av gräsmatta men även till viss del naturmark. Sydväst om 
utredningsområdet finns parkmark med inslag av lövskog. Marken inom det aktuella 
området är relativt flack med svag slänt mot naturmarken i sydväst samt sluttar något 
ifrån söder mot norr. Den mest kuperade delen är i söder och marken planar ut mot 
norr. 

Natur
Mark, vegetation och djurliv
Vid planområdets västra gräns finns stora uppvuxna träd. Trädens krondiameter har 
mätts in för att säkerställa att vitala träd bevaras i planförslaget. Enligt Artportalen har 
inga rödlistade arter påträffats inom planområdet.
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Geotekniska förhållanden
Jorden inom planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av gyttjelera samt 
postglacial finlera (SGU, 2021). Lera innehåller mycket vatten och avger vatten vid 
belastning varpå risk för sättningar finns och genomsläppligheten bedöms vara låg.  

Miljöförhållanden
Förorenad mark
Enligt utdrag ur Länsstyrelsens EBH-stöd finns det ingen information rörande 
förorenad mark i undersökningsområdet. På Lantmäteriets flygfoton från 1960-talet 
går det dock att urskilja att området använts till någon form av uppläggning av massor 
vilket tyder på att marken inom planområdet eventuellt innehåller föroreningar. 
Detta stöds även av en karta. Under planarbetet har därför en miljöteknisk 
markundersökning tagits fram. Undersökningen visar påträffade föroreningshalter 
inom området som kan utgöra en risk för människors hälsa och miljö. 

Utsnitt från SGU:s jordartskarta med planområdet ungefärligt markerat med svart linje 
(SGU, 2021). 

Utsnitt från tidigare genomförd geoteknisk undersökning (Oxelösunds kommun, 1975).

Jorddjupet inom planområdet är enligt en tidigare genomförd geoteknisk undersökning 
(Oxelösunds kommun, 1975) mellan 0 och 25 meter i nästan hela området (grönt och 
blått i kartbild till höger nedan). Inom området markerat med rött nedan har man enligt 
undersökningen trycksonderat ner till 25 meters djup och funnit lera ner till cirka halva 
djupet och friktionsjord ner till 25 meters djup. 
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Föroreningshalter har påträffats både ytligt och djupt i de åtta provtagningspunkterna. 
Halter av koppar och zink över Avfall Sverige:s rekommenderade haltgränser för 
Farligt avfall (FA) har uppmätts. I ett flertal provpunkter påträffades metallhalter 
(barium, vanadin, zink, koppar, bly, krom och kvicksilver) överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för Mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt halter av PAH-H över MKM. I ett flertal provpunkter påträffades metallhalter 
(arsenik, bly, zink, barium, vanadin, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver) 
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för Känslig markanvändning 
(KM) men understigande MKM. Halter av PCB och PAH-M har också uppmätts över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men under MKM.

I samtliga analyserade jordprover förutom i två provpunkter uppmättes metallhalter 
överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än ringa risk (MRR). 
Halter av PAH-M respektive PAH-H överstigande MRR uppmättes i tre provpunkter.

Miljökvalitetsnormer
Området ligger inom Aspafjärdens avrinningsområde. Enligt VISS oktober 2021 har 
Aspfjärden måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. År 2027 ska god 
kemiskt ytvattenstatus har uppnåtts. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2039 för att 
uppnå god ekologisk status med skälet att det är tekniskt omöjligt att nå god status 
till 2027. Anledningen är delvis att över 60% av den totala tillförseln av näringsämnen 
kommer från Östersjön.

Dagvatten
Under planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram för att bland annat beskriva 
områdets förutsättningar för dagvattenhantering. Dagvattenutredningen har vid 
flödesberäkningar utgått från att området ska kunna omhänderta ett 10-årsregn och 
vid utförda dimensioneringar tagit hänsyn till en klimatfaktor på 1,25. Att använda 
en klimatfaktor på 1,25 är vanligt för att vid detaljplanearbete ta hänsyn till framtida 
eventuella ökade regnmängder till följd av klimatförändringar (Stockholms stad, 
2019). Enligt dagvattenutredningen avvattnas planområdet i dagsläget genom naturlig 
markavrinning samt infiltration. 

Plan över områdets provtagningspunkter med utredningsområdets gräns markerad 
med gul linje (Ramboll, 2021). 
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Tabell 1 - Siffrorna motsvarar en prognos för år 2040. Siffrorna inom parentes 
motsvarar ursprungsvärden baserade på mätningar utförda 2017 och 2019.

Den framtagna dagvattenutredningen tar i nuvarande utformning inte hänsyn till 
den information om grundvattennivå och lerdjup eller dylikt som framkommit under 
framtagandet av den miljötekniska markundersökningen. Dagvattenutredningen 
kommer därför att behöva uppdateras, och föreslagna lösningar eventuellt justeras 
mot bakgrund av den nya informationen, inför detaljplanens granskningsskede. 

Grundvatten
Grundvattennivån i området har uppmätts med grundvattenrör utsatta i samband 
med den framtagna miljötekniska markundersökningens provborrningar (se 
punkterna 21R06 och 21R08 i planen över provtagningspunkter ovan). Inmätning av 
grundvattennivå skedde under två tillfällen i november 2021. Grundvattennivån var 
vid första tillfället -0,41 m.ö.h. och vid det andra tillfället -0,85 m.ö.h. Då markytan i 
området är belägen mellan cirka + 2 och + 5 m.ö.h. innebär detta att grundvattennivån 
periodvis är ganska nära markytan.  

Buller
En bullerutredning har tagits fram under detaljplanearbetet. Utredningen har 
analyserat trafikbullernivåer och jämfört dessa med nationella riktvärden för trafikbuller 
enligt SFS 2015:216 och SFS 2017:359. Beräknade trafikbullernivåer utgår från siffror 
på trafikmängd från NTF (tabell 1). 

Bullerutredningens slutsats är att inga åtgärder för att sänka bullernivåerna 
vid fasad på planerad bebyggelse bedöms nödvändiga då nivåerna redan är i 
linje med nationella riktvärden. Mer information om detta finns under kapitel ”5 
PLANFÖRSLAG”. 

Enligt framtagen bullerutredning skulle den högsta beräknade ljudnivån vid fasad 
minska från 60 dBA till 56 dBA, i det fall hastighetsbegränsningen i framtiden skulle 
sänkas till 40 km/h längs hela Björntorpsvägen.

Luft 
Uppmätta halter av partiklar (PM10) och luftföroreningar (NO2) är enligt kartor från 
SLB-analys (2015) med god marginal inom befintliga riktvärden för god luftkvalitet. 
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Risk och säkerhet
Skred
Inga uppgifter om ökad risk för skred finns inom planområdet. 

Översvämning
Planområdet och närliggande bebyggelseområde befinner sig där det fram till 
1950-talet fanns en havsvik. Då planområdet idag är beläget cirka 1,5 km öster 
om havsvikens nuvarande strandlinje bedöms ingen översvämningsrisk kopplad till 
förhöjda vattennivåer i Östersjön föreligga. 

Enligt dagvattenutredningen kommer dagvattenflöden vid ett 100-årsregn att följa 
markens topografi. Planområdet har idag inga instängda områden vilket innebär att 
avrinningen sker obehindrat mot norra delen av planområdet. I den nordöstra delen av 
planområdet finns en vägtrumma under Vallsundsvägen som förhindrar att vatten blir 
stående på planområdet i händelse av skyfall. 

Farligt gods
Det finns inga rekommenderade vägar för farligt gods i närheten av planområdet. 

Radon
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Hos lera är 
vattenhalterna vanligtvis höga vilket medför att transporten av radongas försvåras. 
Enligt SGU:s karta över gammastrålning är uranhalten inom planområdet 43 Bq/kg 
vilket är inom riktvärden för bostäder. Inga mätningar har utförts under planarbetet och 
därmed har inga mer exakta mätvärden erhållits. 

Bebyggelseområden
Bostäder
Området väster om planområdet består av villabebyggelse i en till två våningar från 
1960-talet. Norr om planområdet på andra sidan Vallsundsvägen finns bland annat 
radhusbebyggelse från 1970-talet. Samtliga bostäder omfattas av förslag till stadsplan 
för Östra Vallsund, detaljplan 1192, från 1963. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Utöver bostadsbebyggelse utgör Ramdalsskolan en stor del av den övriga 
bebyggelsen i området. Skolan är en kommunal grundskola för årskurserna F-7 och 
rymmer idag cirka 350 elever. Från och med 2022 kommer Ramdalsskolan ha elever i 
årskurserna F-9.

Offentlig service och kommersiell service
Närmsta livsmedelsbutik ligger cirka en kilometer från planområdet i Sunda centrum. 
Där finns även pizzeria och frisör. Sunda centrum är i översiktsplanen utpekat som ett 
centrum som har en viktig funktion för områdesutvecklingen i och kring Sunda med 
utveckling av mindre handelsverksamheter.

Skyddsrum 
Inga skyddsrum finns inom planområdet. Närmsta finns på Ramdalsskolan med plats 
för 396 personer.
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Friytor
Lek och rekreation, Park och naturmiljö
Intill planområdet finns ett mindre skogsparti med möjlighet till lek och rekreation. 
Ramdalen öster om Björntorpsvägen pekas i översiktsplanen ut som ett område 
för idrott och rörelse med möjlig utveckling av idrottsanläggning samt åtgärder för 
spontanidrott. Värdefull natur ska i detta området bevaras.

Jogersö norra som är beläget drygt en kilometer från planområdet är utpekat som ett 
område för friluftsliv och rekreation där dessa värden bör bevaras samt förstärkas.

Den närliggande villa- och radhusbebyggelsen är försedd med gemensamma 
lekplatser i dalgångarna. Den närmaste kommunala lekplatsen finns vid 
Ramdalsskolan cirka 300 meter från planområdet. 

Strandskydd
Planområdet påverkas inte av strandskyddet. 

Gator och trafik
Gång-, cykel- och mopedtrafik
I dagsläget finns inga anlagda gång- eller cykelvägar inom planområdet. Cykling sker i 
blandtrafik. Passager under Björntorpsvägen finns cirka 200 meter norr om samt cirka 
150 meter söder om planområdet. I dagsläget saknas trygga gång- och cykelvägar 
längs med Björntorpsvägen och Vallsundsvägen.

Biltrafik
Planområdet nås från Vallsundsvägen. Vallsundsvägen har idag en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. Enligt en trafikmätning som utfördes 2019 var 
fordonsflödet i genomsnitt cirka 800 fordon per dygn, medelhastigheten 44 km/h och 85 
percentilen 52 km/h. 

Hastighetsbegränsningen på Björntorpsvägen förbi planområdet är 40 km/h förbi 
Ramdalsskolan och fram till cirka 30 meter efter korsningen med Vallsundsvägen och 
sedan 60 km/h därifrån och söderut. En trafikmätning utfördes 2017 på Björntorpsvägen 
längs sträckan förbi planområdet. Enligt denna mätning uppgick fordonsflödet till 
cirka 2200 fordon per dygn. Trafikmätningen visade att medelhastigheten söder om 
korsningen ligger runt 50 km/h och 85 percentilen på 57 km/h. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats, Jogersövägen, ligger på Björntorpsvägen cirka 250 meter 
söder om planområdet. Hållplatsen trafikeras av buss 615 och 715. Busshållplatsen 
nås från norr via en gångväg som löper längs skogspartiet väster om planområdet då 
anlagd gångväg idag saknas längs med Björntorpsvägen.

Parkering
Öster om planområdet, på andra sidan Björntorpsvägen, finns en allmän 
parkeringsyta som är försedd med laddstolpar. 
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, energi, avfall, tele/fiber
Det finns möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till kommunalt vatten och avlopp 
samt till fjärrvärme, el och fiber. Anslutning med tillräcklig kapacitet finns inom 250 
meter från planområdet. Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för 
VA. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Planförslag
Planförslaget möjliggör bostäder, centrumverksamhet, idrottsanläggning och/eller 
vårdboende med en byggnadsarea (BYA) på maximalt 2400 m2 samt kommunal 
gata. Kvartersmarkens egenskapsbestämmelser möjliggör lämplig omfattning på 
bebyggelsen bland annat utifrån planområdets läge, omkringliggande bebyggelses 
karaktär samt förutsättningar att omhänderta dagvatten. 

På plankartan införs följande planbestämmelser: 

 GATA - Allmän plats gata

Användningsbestämmelsen GATA motiveras av att gränserna i detaljplan 1192, i 
vilken Vallsundsvägen ingår, inte stämmer överens med Vallsundsvägens befintliga 
läge. Genom att göra dagens sträckning av Vallsundsvägen planenlig och samtidigt 
bredda vägområdet säkras utrymme för trottoar längs Vallsundsvägens södra och/
eller norra sida. 

 B – Bostäder

Användningen B (bostäder) bedöms lämplig inom planområdet mot bakgrund av 
förhållandena på platsen. Bullernivåer, närhet till kollektivtrafik och natur samt 
kringliggande bebyggelsekaraktär är faktorer som stödjer detta. 

 C – Centrum

Användningen C (centrum) bedöms lämplig i och med planområdets centrala läge och 
innebär att kontor, samlingslokal och/eller annan service möjliggörs på platsen. En 
bredd av funktioner inom planområdet bedöms gynnsamt i och med att det bidrar till 
att området befolkas under större del av dygnet.  

 D – Vård

Användningen D (vård) möjliggör bostäder med övernattande personal vilket anses 
vara ett lämpligt komplement till B då seniorboende föreslås. 

 R – Idrottsanläggning 

Användningen R (idrottsanläggning) bedöms lämplig i och med områdets centrala 
läge samt närheten till Ramdalsskolan, befintliga idrottsanläggningar, kommunala 
parkeringsytor och kollektivtrafik. 

 e1 - Största byggnadsarea är 2500 m² för huvudbyggnad 

Egenskapsbestämmelsen e1 reglerar huvudbyggnadens maximala byggnadsarea och 
motiveras av att en god balans mellan bebyggelse och friyta utomhus ska uppnås. 

 e2 - Största totala byggnadsarea är 100 m2 för komplementbyggnader. Högsta  
 nockhöjd i meter är 4 meter för komplementbyggnad.

Egenskapsbestämmelsen e2 reglerar komplementbyggnaders maximala 
sammanlagda utbredning. Bestämmelsen reglerar även maximal nockhöjd för 
komplementbyggnader.  
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 Prickmark – Marken får inte förses med byggnad

Egenskapsbestämmelsen om prickmark säkrar ett bebyggelsefritt respektavstånd 
mellan föreslagen bebyggelse och omkringliggande kommunala gator respektive 
närliggande natur. Avstånd till gator motiveras av trafiksäkerhetsskäl och avstånd till 
skogsområdet i väster motiveras av att plats behöver lämnas för passage emellan.  

 Högsta nockhöjd i meter

Planbestämmelsen motiveras av att planområdets exploatering behöver 
vara begränsad i höjdled. Bestämmelsen om nockhöjd relateras till markens 
medelmarknivå.  

 f1 - Fasad mot Björntorpsvägen ska med en sammanlagd längd av minst 8  
 meter utformas genomsiktlig i gatuplanet 

Planbestämmelsens syfte är att möjliggöra kontakt mellan förbipasserande längs 
gatan och boende/verksamma inne i den framtida bebyggelsen för att öka den 
upplevda tryggheten för fotgängare längs Björntorpsvägen. Bottenvåningens 
utformning är därmed viktig och denna planbestämmelse syftar således på 
genomsiktlighet i framförallt gatuplan.  

 b1 - Endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras 

Denna egenskapsbestämmelse om utförande motiveras av planområdets behov av 
att kunna infiltrera dagvatten. 

 Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningar har avhjälpts.

Planbestämmelse om villkor för startbesked motiveras av att marken måste 
iordningsställas för att vara lämplig för bostadsändamål.
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Illustrationsplan över möjlig bebyggelseutformning (Carlstedts Arkitekter, 2021). 

Föreslagen utformning
Beskrivet bebyggelseförslag under kommande två rubriker är endast en av 
många alternativa utformningar av bebyggelsen. Alternativet nedan innebär ett 
seniorboende i maximalt utbyggt scenario enligt den största tillåtna byggnadsarean 
för huvudbyggnad (byggnadens fotavtryck på mark 2385 m2 jämfört med största 
byggnadsarea 2400 m2). Resterande rubriker under ”5 PLANFÖRSLAG” beskriver 
planförslagets utformning oavsett användning.  

Seniorboende - bebyggelse
Seniorboendet föreslås utgöras av tre byggnadskroppar med gemensam entré mot 
norr. Bebyggelseförslaget kan uppföras i två plan innehållande lägenheter. En av 
byggnadskropparna kan ha en extra våning inrymmande lägenhetsförråd eller rum för 
gemensam aktivitet. 

Byggnadskropparna nedan föreslås byggas samman med en för lägenheterna 
gemensam inglasad gård under tak. Den inglasade gården kan utformas med 
flera rumsbildningar för samling, enskildhet eller gemensamma aktiviteter och kan 
exempelvis användas för odling, middagar, fritidsaktiviteter eller vila. Här finns 
utrymme för rik växtlighet och en mångfald av funktioner som ger möjlighet till en stark 
granngemenskap.
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Seniorboende - gård
Till bebyggelsen hör en gemensam gård för utevistelse. Gården avgränsas i öster av 
Björntorpsvägen och i söder och väster av befintlig skogsremsa. 
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Visualisering över möjlig byggnation med seniorboende (Carlstedts Arkitekter, 2020). 

På gården, som är orienterad mot söder, finns möjlighet för odling och plats för 
fruktträd. Planteringar på gården kan gynna biologisk mångfald genom att vara 
gynnsamma miljöer för pollinerande insekter. 

För att förbättra utemiljön för boende med uteplats i markplan kan med fördel 
växtbeklädda plank eller spaljéer, alternativt tät växtlighet, placeras mellan aktuell 
uteplats och Björntorpsvägen. 

Trafik och angöring
Planområdet föreslås få infart mot Vallsundsvägen i norr. Vid den gemensamma 
entrén föreslås en samlad parkeringsyta som med föreslagen utformning rymmer 
cirka 25 bilar. I anslutning till parkeringsytan föreslås även ytor för uppställning av 
avfallshantering och väderskyddad cykelparkering. 

Längs Vallsundsvägens södra sida planerar kommunen att anlägga en gångbana. 
Utanför planområdets västra gräns finns utrymme att röra sig till fots genom 
skogsområdet för att sedan söder om planområdet nå busshållplats eller ansluta till 
befintlig gång- och cykelbana med planskild korsning under Björntorpsvägen. 
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNSektion A-A genom Vallsundsvägen, med 7 meter bred körbana, och möjligt 
bebyggelseförslag enligt illustrationsplan på sida 14 (Carlstedts Arkitekter, 2021). 

Vid Björntorpsvägen, som ligger utanför planområdet, finns utrymme att i framtiden 
anlägga en längsgående gång- och cykelbana. För att skapa goda förutsättningar 
för en trygg miljö för gång- och cykeltrafikanter finns planbestämmelsen f1 om att ny 
bebyggelse på planområdet delvis ska utformas med genomsiktlig fasad mot öster. 
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Förslag på utformning av regnbäddar (KonGera, 2021). 

Tillgänglighet
Tillgängliga parkeringsplatser och angöring till bostäderna kan anordnas inom 
25 meter från föreslagen entré. Lutningar på gården uppfyller kraven för en 
tillgänglighetsanpassad miljö. 

Dagvatten
Utgångspunkt för framtagen dagvattenutredning har varit att dagvatten från den 
framtida exploateringen inte ska ha negativ påverkan på miljö, hälsa eller egendom.

Enligt beräkningar med schablonvärden för planerad markanvändning i 
dagvattenutredningen bedöms inte föroreningshalterna i området förändras negativt 
i någon större utsträckning efter exploatering enligt planförslaget. Trots att påverkan 
genom ökade föroreningsmängder i detta fall är liten rekommenderas insatser för 
rening. Även åtgärder för fördröjning rekommenderas. Enligt framtagen utredning 
behöver 94 m3 vatten fördröjas för att inte överbelasta en tilltänkt anslutningsledning 
med kapaciteten 104 l/s vid ett 10-årsregn. 

Exempel på föreslagna lösningar för rening och fördröjning är dagvattenmagasin, 
översilningsytor och regnbäddar. Inom planområdets parkeringsplats 
rekommenderas genomsläpplig markbeläggning. För dimensionering av föreslagna 
dagvattenanläggningar krävs en geoteknisk undersökning som ger underlag för att 
bedöma markens infiltrationskapacitet.

En regnbädd kan utformas så att allt dagvatten infiltreras i underliggande mark, 
alternativt kompletteras med en dräneringsledning i botten som ansluts till 
dagvattenledning. För att undvika översvämningar rekommenderas att regnbäddar 
som avvattnar takvatten eller större hårdgjorda ytor förses med möjlighet till bräddning 
i form av kupolbrunn eller översvämningsränna. Regnbäddar kräver likvärdig skötsel 
som konventionella planteringar. 
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Sektion B-B genom Björntorpsvägen och möjligt bebyggelseförslag enligt 
illustrationsplan på sida 14 (Carlstedts Arkitekter, 2021). 
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Översvämningsrisk
Dagvattenflöden följer vid skyfall markens topografi. Fastigheten har idag inga 
instängda områden vilket innebär att avrinningen sker mot norr och påverkar områden 
nedströms. 

Beräkningar som har utförts för 100-årsregn med 10 minuters varaktighet uppgår till 
över 245 l/s vilket är mer än vad den tilltänkta anslutningsledningen har kapacitet 
att leda bort. För att förhindra att planerad bebyggelse översvämmas ska instängda 
områden undvikas och höjdsättning anpassas så att ytlig avrinning bort från 
bebyggelsen vid extrema regn kan ske. Höjdsättningen ska även utföras så att 
lågpunkt, med eventuellt stående vatten i händelse av skyfall, inte ligger i direkt 
anslutning till planerad bebyggelse. Detta för att minimera risken för skador på 
bebyggelsen. 

Markföroreningar
I planarbetet har en miljöteknisk markundersökning tagits fram vilket inkluderar 
provtagning av jord och analys av resultat. Utredningen visar att det finns en 
problematik med metaller, och även PAH, inom planområdet och att marken behöver 
saneras. 

En kompletterande markundersökning bör utföras för att avgränsa påträffade 
föroreningar inför kommande schaktarbeten. Inför byggnation ska föroreningar 
åtgärdas och marken iordningsställas så att den är lämplig för den nya användningen.

Buller
Enligt bullerutredningens analys av trafikbullernivåer vid föreslagen byggnadsvolym 
kommer ljudnivå vid fasad vara högst 60 dBA med gällande hastighetsbegränsning på 
Björntorpsvägen (60 km/h). Detta innebär att inga ytterligare åtgärder behövs för att 
klara riktvärdena vid fasad.  

Tyst uteplats som inte överstiger 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå, behöver tillskapas på området. Detta är möjligt att lösa på olika sätt, antingen 
genom att erbjuda inglasade balkonger eller genom att anlägga en gemensam 
uteplats inom område där ljudnivån tillåter. 

Ekvivalent ljudnivå dagtid (ACAD, 2021)
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Maximal ljudnivå dagtid (ACAD, 2021).
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6 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. I Undersökningen konstaterades att det inom planområdet 
kan finnas miljöfarliga ämnen lagrade i marken som följd av tidigare markanvändning, 
vilket nu också bekräftats av den miljötekniska markundersökningen. I och med 
planförslagets villkor för startbesked säkras att marken kommer att saneras och 
iordningsställas inför kommande byggnation, vilket innebär positiva konsekvenser för 
markmiljön på platsen. 

Då klimatförändringar i framtiden bedöms öka risken för mer intensiva regn har 
en så kallad klimatfaktor använts vid beräkningar av skyfallsintensitet i framtagen 
dagvattenutredning. Resultatet från utredningen visar att områdets totala avrinning 
ökar efter exploatering om inte lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
implementeras. Ökningen beror på den ökning av hårdgjorda ytor som planförslaget 
innebär samt på klimatfaktorn.

Sociala konsekvenser
Planförslaget bedöms bidra positivt till den sociala hållbarheten i Oxelösund då det 
bidrar med variation avseende bebyggelse i ett område som idag till stor del består 
av villabebyggelse. Om bostäder i flerbostadshus uppförs på platsen möjliggör 
detta därmed för boende i området att flytta till lägenhet och samtidigt stanna kvar i 
bostadsområdet eller stadsdelen. Detta bidrar i förlängningen till en flyttrotation som 
är önskad då den möjliggör för exempelvis barnfamiljer att flytta till hus. 

Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som 
är allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. 
Tillgång till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan. Den föreslagna 
gårdsytan bedöms ha goda förutsättningar för att avgränsas väl och därmed bli väl 
använd av boende. Öppna dagvattenlösningar, såsom exempelvis regnbäddar, har 



SAMRÅDSHANDLING, 2022-01-12 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 20

höga estetiska värden och kan därmed bidra till en grön och pedagogisk utemiljö och 
därmed även erbjuda höga upplevelsevärden.

Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter och tillskapar därmed en 
ny målpunkt för boende och besökare i nära anslutning till befintlig bebyggelse, 
skola och goda kommunikationer. Den nya målpunkten innebär att platsen befolkas 
större del av dygnet samt fler rörelser i området och fler ögon på Vallsundsvägen 
och Björntorpsvägen. Detta bedöms sammantaget öka den upplevda tryggheten 
för personer som rör sig till fots och på cykel förbi planområdet. I och med 
egenskapsbestämmelsen f1 om att den östra fasaden ska vara delvis genomsiktlig är 
förutsättningarna för att uppnå positiva konsekvenser för den upplevda tryggheten i 
området goda.

I och med planområdets närhet till skola, idrottsanläggningar och promenadstråk 
antas antalet barn, ungdomar och äldre som rör sig till fots och cyklar längs gatorna i 
området att öka. Gatuinfrastrukturen kommer därför att behöver anpassas till denna 
ökning av oskyddade trafikanter i gaturummet. Detta innebär att fokus på trafiksäkra 
lösningar är av extra stor vikt.  

Sammantaget bedöms planförslaget bidra positivt till den sociala hållbarheten på 
platsen. 

7 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd februari 2022
Granskning maj 2022
Antagande september 2022

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen får laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen består till största delen av kvartersmark. Fastighetsägaren (kommunen) 
ansvarar för iordningsställande av kvartersmarken inför byggnation. Byggaktören 
ansvarar för iordningsställande, drift och underhåll av områdets kvartersmark från och 
med att detaljplanen får laga kraft och köpeavtal skrivs. 

Detaljplanen innebär även allmän plats i form av kommunal gata (Vallsundsvägen). 
Kommunen ansvarar för iordningsställande, drift och underhåll av den allmänna 
platsmarken. 
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Avtal
Inför detaljplanearbetet har markanvisningsavtal skrivits mellan kommunens mark- 
och exploateringsavdelning och byggaktören. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Oxelö 8:20 och ägs av Oxelösunds 
kommun. Områdets kvartersmark kommer efter detaljplanen får laga kraft avstyckas 
till en egen fastighet, om cirka 0,85 hektar, som föreslås få namnet Manegen. 

Inom planområdet finns eller planeras inte någon gemensamhetsanläggning. 

Fastighetskonsekvenser
Planförslaget innebär att en ny fastighet bildas. Avsikten är att sälja den nya 
fastigheten till privat exploatör (byggaktören).

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas av initiativtagaren till planen (byggaktören).

Tekniska utredningar
Tekniska utredningar som tas fram under detaljplaneskedet bekostas av byggaktören. 

Tekniska frågor
Dokumentation och kontroll
I och med att markföroreningar har påträffats finns en skyldighet att anmäla 
efterbehandlingsåtgärder till tillsynsmyndigheten (Miljöenheten) innan åtgärder vidtas. 
Egenkontrollprogram för uppföljning av efterbehandlingsåtgärder ska upprättas och 
redovisas.

Administrativa frågor
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan har legat på Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen på Oxelösunds kommun, där Göran Deurell varit ansvarig planarkitekt 
och projektledare. Planhandlingar har tagits fram externt av Frida Andersson och 
Pernilla Knutsson på Ramboll och Jonas Bergström på Toltorp Bygg i samarbete med 
en projektgrupp på kommunen bestående av Johan Rubin (Gata), Jonny Jakobsson 
(VA/Fjärrvärme/Dagvatten), Emilia Torstensson (Markmiljö), Anneli Alfredsson 
(Naturvård), Christoffer Karlström (Plan) samt Kjell Andersson och Maria Malmberg 
(Mark & Exploatering).
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Cirkusplatsen
(PM/Rapport)

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Ramboll Sweden AB (Ramboll) har på uppdrag av Toltorp Bygg AB (Toltorp) utfört
en miljöteknisk markundersökning på området Cirkusplatsen som utgör ett
delområde inom fastigheten Oxelö 8:20 i Oxelösunds kommun. Området
Cirkusplatsen, se Figur 1, ingår i en detaljplan på fastigheten Oxelö 8:20, där
planområdet ska exploateras med bostäder i flerbostadshus.

Figur 1. Området Cirkusplatsen är utmarkerat med rött © (Lantmäteriet, 2021).

Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att undersöka:
· Om föroreningssituationen i mark och grundvatten kan innebära en risk

för människors hälsa och miljö.
· Om det finns massor som kan komma att kräva särskild hantering i

samband med planerad exploatering av planområdet.
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1.2 Administrativa uppgifter

Tabell 1. Administrativa information om fastighet Oxelö 8:20.

2. Områdesbeskrivning

Området Cirkusplatsen består av en gräsplan om cirka 7 500 m2, se Figur 2.
Planområdet avgränsas i norr av Vallsundsvägen, i ostlig riktning av
Björntorpsvägen och i sydvästlig riktning av en skogsdunge samt ett
bostadsområde. Norr om Vallsundsvägen finns flera bostäder och nordost ligger
Ramdalsskolan. Öster om Björntorpsvägen finns ett idrottsområde och ett
skogsområde.

Fastighetsbeteckning: Oxelö 8:20 (Cirkusplatsen)
Fastighetsägare: Oxelösunds kommun
Adress: Vallsundsvägen /Björntorpsvägen,

Oxelösund

Tillsynsmyndighet: Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i
Oxelösunds kommun

Beställare: Toltorp Bygg AB
Kontaktperson: Jonas Bergström
E-post: jonas@toltorpbygg.se

Konsult, Miljöundersökning: Ramboll Sweden AB (Ramboll)

Kontaktperson, Miljö: Martina Fastlund
Tel.nr: 072-146 83 18
E-post: martina.fastlund@ramboll.se

Fältpersonal, skurvborrning: Ramboll Sweden AB, Geoteknik
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Figur 2. Översiktlig vy över undersökningsområdet, röd polygon markerar
planområdet © (VISS, 2021).

2.1 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning
Undersökningsområdets geologi utgörs enligt Sveriges Geologiska Undersöknings
jordartskarta (SGU, 2021a) av postglacial finlera, gyttjelera och i syd-sydväst av
området finns urberg, se Figur 3.

Figur 3. Jordartskarta från SGU som visar vilka jordarter som förekommer inom
planområdet som är utmarkerat med blått © (SGU, 2021a).
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Enligt en utförd viktsondering från 1975 noterades jorddjup djupare än 25 meter
inom undersökningsområdet (Oxelösunds kommun, 1975).

Cirka 300 meter i sydvästlig riktning från planområdet Cirkusplatsen ligger
Marsviken.

Grundvattnets strömningsriktning bedöms enligt information från SGU och VISS
strömma i nordostlig, sydostlig och i sydlig riktning mot Östersjön.
Undersökningsområdet ligger inom huvudavrinningsområde ”Mellan Kilaån och
Motala ström”, Kilaåns (SE651337-156489) ekologiska status är klassad till
måttlig medan den kemiska inte uppnår god status. Enligt information från VISS
sker avrinning från planområdet mot Aspafjärden (VISS, 2021).

2.2 Skyddsobjekt
Inom fastigheten planeras byggnation av flerbostadshus. Främsta skyddsobjekt
bedöms vara de människor som kommer att bo och vistas på platsen.

Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2021b) finns inga kända dricksvattenbrunnar i
närområdet av undersökningsområdet, däremot finns flera energibrunnar på
omkringliggande fastigheter. På avstånd av minst 800 meter från planområdet
finns brunnar markerade som enskilda vattentäkter enligt SGU:s
brunnsarkivkarta. Det kan finnas brunnar i närheten av undersökningsområdet
som inte anges i arkivet.

3. Bedömningsgrunder

För att kunna bedöma föroreningsgraden och eventuella risker i området
användes olika riktvärden. Riktvärdena används även för att få vetskap om hur
massorna ska hanteras vid eventuell uppschaktning och/eller transport.

3.1 Jord
Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärdena för bedömning av förorenad
mark (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016). De generella riktvärdena har
utarbetats för två olika typer av markanvändning: känslig markanvändning (KM)
och mindre känslig markanvändning (MKM).

· KM innebär att markkvaliteten inte begränsar valet 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.

· MKM innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till
t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara
personer som vistas på området under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar
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för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig
markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas
inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från området och
ytvatten skyddas.

Naturvårdsverket (2010) har utarbetat bedömningsgrunder för återanvändning av
avfall i anläggningsarbeten. Bedömningsgrunden mindre än ringa risk (MRR)
används för att bedöma risken vid återanvändning av avfall utifrån massornas
föroreningsinnehåll och lakningsegenskap. Föroreningshalten av ett ämne bedöms
utifrån riskerna för hälsa och markmiljö. Om föroreningshalten är under MRR kan
massorna återanvändas fritt utan föreliggande anmälan till aktuell
tillsynsmyndighet. Vid halter över MRR behöver en anmälan och tillståndsprövning
utföras (Naturvårdsverket, 2010).

Analysresultaten jämförs vid behov mot Avfall Sveriges rekommenderade
haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA) (Avfall
Sverige, 2019). Dessa gränsvärden används av mottagningsanläggningar för att
bedöma när massorna ska betraktas som farligt avfall då särskilda lagar och regler
gäller för hantering och deponering av sådana massor.

3.1.1 PFAS i mark
För bedömning av PFAS i jord har två preliminära jämförelsevärden framtagna för
PFOS använts: känslig markanvändning (0,003 mg/kg TS1) och mindre känslig
markanvändning (0,020 mg/kg TS) (SGI, 2015). De preliminära
jämförelsevärdena för PFOS i mark styras av skyddet av markmiljö, grundvatten
och ytvatten.

3.2 Grundvatten
För bedömning av grundvatten används flera olika bedömningsgrunder då det inte
finns samlade riktvärden för samtliga ämnen. Grundvattenprovernas
analysresultat för metaller, klorerade lösningsmedel och pesticider jämfördes mot
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013).

För pesticider anges i SGU:s rapport 2013:01 att halten bekämpningsmedel
(pesticider) inte ska överstiga 0,1 µg/l för enskilda substanser och 0,5 µg/l för
summan av uppmätta substanser. Om halterna av substanser är högre än SGU:s
angivna riktvärde ska vattnet klassas som otjänligt som dricksvatten enligt
rapporten (SGU, 2013).

För alifatiska-och aromatiska kolväten, PAH användes riktvärden framtagna av
Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet (nuvarande Drivkraft Sverige) för
dricksvatten, ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten.

1 TS är förkortning för torrsubstans. Torrsubstans anger den mängd torrt material som återstår
efter fullständig torkning
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I Tabell 2 -Tabell 4 redovisas de riktvärden som grundvattenproverna jämfördes
mot. Klass 5 i SGU:s klassningssystem motsvarar livsmedelsverkets kriterium för
dricksvatten (Livsmedelsverket, 2017).

Tabell 2. SGU:s bedömningsgrunder för klassindelning för halter av metaller i
grundvatten (SGU, 2013).

Parameter Enhet Klass 1
Mycket
låg halt

Klass 2
Låg halt

Klass 3
Måttligt

halt

Klass 4 Hög
halt

Klass 5
Mycket
hög halt

Arsenik, As µg/l <1 1-2 2-5 5-10 ≥10

Barium, Ba µg/l -- -- -- -- --

Kadmium, Cd µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5

Kobolt, Co µg/l -- -- -- -- --

Krom, Cr µg/l <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50

Koppar, Cu µg/l <20 20-200 200- 1 000 1 000-2 000 ≥2 000

Kvicksilver, Hg µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1

Nickel, Ni µg/l <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20

Bly, Pb µg/l <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10

Vanadin, V µg/l -- -- -- -- --

Zink, Zn µg/l <5 5-10 10-100 100-1 000 ≥1 000

Tabell 3. SGU:s bedömningsgrunder för klassindelning för halter av klorerade
lösningsmedel i grundvatten (SGU, 2013).

Parameter Enhet
Klass 1
Mycket
låg halt

Klass 2
Låg halt

Klass 3
Måttligt

halt

Klass 4
Hög halt

Klass 5
Mycket
hög halt

1,2-dikloretan µg/l <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 ≥3
Triklormetan
(kloroform) µg/l <1 1-20 20-50 50-100 ≥100

Trikloreten (Tri)
µg/l <0,1 0,1-1 1-2 2-10 ≥10Tetrakloreten

(Per)
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Tabell 4. Drivkraft Sveriges (fd SPBI) branschspecifika riktvärden för halter av
alifatiska-och aromatiska kolväten, PAH, BTEX och MTBE i grundvatten (Drivkraft
Sverige, 2014).

Parameter Enhet SPI-RV
Ångor i

byggnader

SPI-RV
Dricksvatten

SPI-RV
Miljörisker i

ytvatten

Alifater >C5-C8 µg/l 3 000 100 300

Alifater >C8-C10 µg/l 100 100 150

Alifater >C10-C12 µg/l 25 100 300

Alifater >C12-C16 µg/l -- 100 3 000

Alifater >C16-C35 µg/l -- 100 3 000

Aromater >C8-C10 µg/l 800 70 500

Aromater >C10-C16 µg/l 10 000 10 120

Aromater >C16-C35 µg/l 25 000 2 5

Bensen µg/l 50 0,50 500

Toluen µg/l 7 000 40 500

Etylbensen µg/l 6 000 30 500

Xylener µg/l 3 000 250 500

PAH-L µg/l 2 000 10 120

PAH-M µg/l 10 2 5

PAH-H µg/l 300 0,05 0,5

MTBE µg/l 20 000 20 5 000

Som komplement jämfördes grundvattenproverna mot de holländska riktvärden
framtagna för metaller, BTEX, PAH:er, PCB, klorerade lösningsmedel,
klorbensener, klorerade pesticider samt klorfenoler. De holländska riktvärdena
anges utifrån två nivåer; så kallade target values (målnivåer) och intervention
values (aktionsnivåer).

Målnivån indikerar en nivå för en hållbar grundvattenkvalitet, dvs en nivå som ska
uppnås för att helt återställa markens funktioner för människor samt växt- och
djurliv (ingen påverkan). Aktionsnivåer indikerar en föroreningsnivå vid vilken
markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad
eller hotad (kraftig påverkan) (VROM, 2000).

För bedömning av PFAS användes ett preliminärt riktvärde för PFOS på 0,045 µg/l
(SGI, 2015), riktvärdet är framtaget av SGI och styrande för det preliminära
riktvärdet är skydd av grundvatten.
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4. Utförande

Den miljötekniska markundersökningen utfördes vid tre tillfällen under 2021: den
29 oktober för jordprovtagning och installation av grundvattenrör, 9 samt 15
november för grundvattenprovtagning. Fältarbetet utfördes av medarbetare från
Ramboll.

4.1 Provtagningsplan
Inför utförande av den miljötekniska markundersökningen upprättades en
provtagningsplan med placering av provpunkter och grundvattenrör.
Provpunkternas placering baserades på tillgänglighet utifrån ledningar, underlag
gällande planområde samt tidigare asfalterad yta som funnits på området.
Provtagningsplan stämdes av med planarkitekt och godkändes av Oxelösunds
kommuns Miljö-och hälsoförvaltningen innan utförandet.
Totalt placerades 8 stycken provpunkter och 2 stycken grundvattenrör ut.

4.2 Avvikelser
I samband med den miljötekniska markundersökningen den 29 oktober erhölls
borrstopp i provpunkt 21R01 vid 0,6 meter under markytan (m u my). Borrstoppet
orsakades av förmodat påträffande av berg alternativt stora block. Inga ytterligare
försök att flytta provpunkten gjordes under borrningen.

Vid installation av grundvattenrören utfördes renspumpning med bailer istället för
skakpump alternativt peristaltisk pump som angivits i framtagen
provtagningsplan. Bailer användes vid renspumpningen då fältgeotekniker inte
hade tillgång till peristaltisk pump eller skakpump vid installationstillfället.

Vid grundvattenprovtagningen den 9 november torrlades grundvattenröret
21R06GV, och ingen tillrinning skedde under provtagningstillfället. Därav togs
beslut att åka tillbaka och utföra en ny provtagning en vecka (15 november)
senare för att grundvattnet skulle hinna rinna till.

Vid provtillfället den 9 november uttogs grundvattenprov i rör 21R08GV, men på
grund av mycket suspenderat material i vattnet kunde laboratoriet inte utföra alla
analyser på inskickat prov. Beslut togs att kassera insamlat prov och att ett nytt
prov skulle uttas i samband med provtagningen i grundvattenrör 21R06GV den 15
november.

4.3 Inmätning/utsättning
Utsättning provpunkter och inmätning av installerade grundvattenrör utfördes av
fältpersonal (Ramboll, Geoteknik) den 29 oktober 2021. Koordinatsystem SWEREF
99 16 30 i plan och i höjdled RH2000.

I Tabell 5 redovisas koordinaterna för respektive provpunkt.
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Tabell 5. Koordinatsystem SWEREF 99 16 30 i XY-led och RH2000 i höjdled.
Röröverkant (rök) är inmätt topp på installerade grundvattenrör 21R06GV och
21R08GV.

Provpunkt X-led Y-led Z-led Rörets
överkant
(rök) i
Z-led

21R01 183427,007 6506323,083 +3,040 --
21R02 183429,004 6506348,698 +2,822 --
21R03 183403,468 6506332,411 +2,801 --
21R04 183410,199 6506367,873 +2,233 --
21R05 183379,768 6506348,938 +2,332 --
21R06 183420,201 6506389,604 +1,771 --
21R06GV 183420,190 6506389,661 +1,705 +2,505
21R07 183382,730 6506377,642 +1,872 --
21R08 183342,608 6506375,942 +2,289 --
21R08GV 183342,589 6506376,025 +2,192 +2,992

4.4 Fältobservationer

4.4.1 Jordprovtagning
I samtliga provpunkter mellan 0-2,6 m u my utgjordes av fyllnadsmassor
bestående av sandig silt med inslag av grus och lera. Underliggande
fyllnadsmassorna påträffades gyttja alternativt gyttjig lera. För fullständigt
fältprotokoll se bilaga 2a.

I provpunkt 21R02 noterades fyllnadsmassor som var svartfärgad, de misstänkte
förorenade massorna påträffades mellan 0-2,0 m u my. På djupnivå 2-2,5 m u my
noterades en ljusare svartaktig färg.

Inslag av tegel, metall och träflis observerades i fyllnadsmaterialet (0,5-2,5 m u
my) i provpunkt 21R05.

I provpunkt 21R06 noterades inslag av lergods, glas och träflis i fyllnadsmaterialet
mellan 0-2,4 m u my.

Inslag av träflisor och tegel påträffades i 21R08 i fyllnadsmassorna på djup 1,5-
2,6 m u my.

4.4.2 Installation av grundvattenrör
Vid installation av grundvattenrör installerades filtret vid observerad
grundvattenytan under borrningen. I grundvattenrör 21R06GV installerades filtrets
överkant vid -1,495 i höjdled (RH2000) och i grundvattenrör 21R08GV vid -1,008
höjdled (RH2000).

I samband med installationen av grundvattenrören renspumpades rören för att ta
bort jordpartiklar (grus, sand, lera) som hamnat i rören vid installering. Inga
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okulära tecken eller lukt av misstänkt föroreningen noterades vid installationen
eller renspumpningen av grundvattenrören. Se bilaga 2b för installationsprotokoll.

4.4.3 Grundvattenprovtagning
Vid grundvattenprovtagningen den 9 november 2021 indikerade ljud-och ljuslod
ingen fri fas i något av grundvattenrören. I båda grundvattenrören noterades svag
tillrinning efter omsättning av grundvatten som utfördes den 9 november 2021. I
båda grundvattenrören noterades grumligt vatten med gråbrunaktig färg under
omsättningen den 9 november och provtagningstillfällena den 9 respektive 15
november.

Ingen lukt av eventuellt misstänkta föroreningar noterades i något av
grundvattenrören vid provtagningstillfällena. Fullständigt fältprotokoll redovisas i
bilaga 2c.

I Tabell 6 redovisas grundvattenrörens totala installationsdjup, inmätt uppstick
och avvägd röröverkant samt lodad och avvägd grundvattenyta i respektive
grundvattenrör.

Tabell 6. Grundvattenrörens totallängd (installationsdjup), uppstick och uppmätt
grundvattennivå från rörets överkant anges i meter. Avvägd röröverkant (rök) och
bottennivå samt grundvattenytan anges i höjdled RH2000.

Provpunkt Total-
längd
(m)

Uppstick
(m)

Avvägd
rök,
höjdled

Nivå,
botten
, höjd-
led

Datum Grv-nivå
från rök
(m)

Avvägd
grv-nivå,
höjdled

21R06GV 4,85 0,76 +2,505 -2,495 2021-11-
09

2,07 -0,435

2021-11-
15

3,40 -0,895

21R08GV 4,86 0,81 +2,992 -2,008 2021-11-
09

2,60 -0,392

2021-11-
15

3,80 -0,808

4.5 Utförande

4.5.1 Jordprovtagning
Den miljötekniska markundersökningen utfördes den 29 oktober 2021 av
fältgeotekniker från Ramboll. Totalt utfördes jordprovtagning i åtta provpunkter
med skruvborr monterad på borrbandvagn. Provtagning utfördes ned till maximalt
3,6 m u my. Provpunkterna placerades ut utifrån den preliminära placeringen av
flerbostadshus samt inom den tidigare asfalterad yta på området.

I varje provpunkt uttogs samlingsprov per 0,5 meter alternativt vid
jordartsförändring. Provtagning utfördes på fyllnadsmaterial och en meter ned i
naturligt material alternativt tills borrstopp erhållits.
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Jordproverna insamlades i diffusionstäta plastpåsar, förvarades mörkt och kallt i
fält och under transport till laboratorium. Jordproverna skickades in 2 november
2021 till ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia AB. 19 jordprover
analyserades med avseende på metaller samt alifatiska-och aromatiska kolväten
och PAH:er. Sju jordprover analyserades för PCB, tre prover på TOC och fyra
jordprover analyserades för BTEX, MTBE, klorerade lösningsmedel, klorfenoler,
klorbensener och pesticider.

4.5.2 Installation av grundvattenrör
Installationen av grundvattenrör utfördes av Ramboll den 29 oktober 2021. Totalt
installerades två grundvattenrör, se bilaga 2b för installationsprotokoll.

I varje grundvattenrör installerades en meter filter. Filtrets överkant placerades
vid bedömd grundvattenyta som påträffats i marken vid borrningen. Filtrets
placerades i nivå med grundvattenyta för att fånga in eventuell förekomst av
misstänkta föroreningar.

Filtren i båda grundvattenrören installerades i lerlagret.

4.5.3 Grundvattenprovtagning
Provtagning av grundvatten utfördes i grundvattenrören installerade av Ramboll.
Grundvattenprovtagningen utfördes vid två tillfällen: 9 respektive 15 november
2021 av fältpersonal från Ramboll. Fältprotokoll redovisas i bilaga 2c.

Vid provtagningstillfället den 9 november kontrollerades grundvattenytans djup
med ljud-och ljuslod som indikerar förekomst av fri-fas innan omsättning och
provtagning utfördes. Grundvattenrören omsattes med peristaltisk pump. Totalt
omsattes varje grundvattenrör med cirka en rörvolym, då tillrinning i rören var
svag samt att avsänkning skedde snabbt i båda grundvattenrören togs beslut i fält
att göra uttag av prover efter en rörvolym för att inte riskera att avsänka
grundvattenytan under installerat filter. Grundvattenrören 21R06GV torrlades
under omsättning och i 21R08GV torrlades grundvattenrör efter utförd
provtagning.

Vid det andra provtagningstillfället den 15 november kontrollerades
grundvattenytan med ett klucklod innan provtagning utfördes med skakpump.
Innan prov uttogs omsattes grundvattenrören med cirka 0,1-0,5 l för att få bort
suspenderat material. Att prov uttogs direkt utan ordentlig omsättning baserades
på antagandet att grundvattnet i rören var nytt grundvatten som hade runnit till
efter att rören torrlades vid första provtagningstillfället.

Grundvattenproverna uttogs i tillhandahållna kärl från laboratorium. Samtliga
grundvattenprover analyserades med screeningpaket Envipack samt för PFAS hos
ALS som är ackrediterade för analyserna. Proverna som analyserades med
avseende på metaller filtrerades hos ALS. Grundvattenproverna förvarades svalt
och mörkt i fält och under transport till ALS laboratorium i Danderyd, Stockholm.
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5. Resultat

Analysresultat jämfört med relevanta riktvärden redovisas i bilaga 3a för jord och
bilaga 3b för grundvatten. I bilaga 4 redovisas analysrapporter från laboratorium
med uppgift om mätosäkerhet och mätmetoder.

5.1 Jord
Inga halter av BTEX, MTBE, klorerade lösningsmedel, klorerade pesticider,
klorerade fenoler, PFAS överstigande laboratoriets rapporteringsgräns har
uppmätts.

I provpunkt 21R05:1 (djup 0-0,5 m u my) uppmättes halter av koppar över Avfall
Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA). Zinkhalter över FA
uppmättes på djup 1-1,5 m u my i provpunkt 21R06:3.

I ett flertal provpunkter (21R01, 21R02, 21R05-21R08) med djupintervall mellan
0-2,6 m u my påträffades metallhalter (barium, vanadin,zink, koppar, bly, krom
och kvicksilver) överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.
Halter av PAH-H över MKM uppmättes i provpunkt 21R08:1 på djup 0-0,5 m u my.

I ett flertal provpunkter (21R02-21R08) påträffades metallhalter (arsenik, bly,
zink, barium, vanadin, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver) överstigande
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men understigande MKM.

I provpunkt 21R05:4 (1,5-2 m u my) uppmättes halter av PCB, summa 7, över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men under MKM.

PAH-H halter påträffades i provpunkt 21R02 (1-2 m u my), 21R07 (0-0,5; 2-2,4 m
u my), 21R08 (0,5-1 m u my) över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM
men under MKM.

I samtliga analyserade jordprover förutom 21R01:1 och 21R03:3 uppmättes
metallhalter överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än
ringa risk (MRR). Halter av PAH-M respektive PAH-H överstigande MRR uppmättes
i provpunkterna 21R02, 21R07 och 21R08.

5.2 Grundvatten
Inga halter av PCB, klorerade lösningsmedel, klorbenser, klorerade pesticider,
klorerade fenoler eller PFAS överskridande laboratoriets rapporteringsgräns
uppmättes i analyserade prover (21R06GV och 21R08GV).

Förhöjda halter av barium uppmättes i båda grundvattenproverna (618
µg/l=21R06GV respektive 517 µg/l=21R08VG). Det finns inget svenskt riktvärde
för barium, och därav har resultat jämförts mot holländska riktvärden. Uppmätta
bariumhalter i båda provpunkter överstiger holländska riktvärdet för målnivåer.
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Arsenik- och zinkhalter över SGU:s klassindelning för måttlig halt (klass 3)
detekterades i både 21R06GV och 21R08GV.

I grundvattenrör 21R06GV detekterades nickelhalter över SGU:s klassindelning för
måttlig halt (klass 3).

I grundvattenrör 21R08GV detekterades halter av PAH under Drivkraft Sveriges
riktvärden för dricksvatten, ångor och ytvatten. Vid jämförelse mot holländska
riktvärden påträffades halter av naftalen och fenantren över målnivåer.

I grundvattenrör 21R06GV uppmättes inga halter av PAH över laboratoriets
rapporteringsgräns.

6. Bedömning

6.1 Jord
Inom undersökningsområdet detekterades kopparhalter över FA i det ytliga skiktet
(0-0,5 m u my) av fyllnadsmassor i provpunkt 21R05. I provpunkt 21R06
detekterades zinkhalter på 1-1,5 m u my i fyllnadsmassorna över FA. Detekterade
koppar- och zinkhalter över FA bedöms vara avgränsade i respektive provpunkts
djupled inom undersökningsområdet, men inte i plan. Föroreningshalten i 21R05
bedöms vara avgränsad i djupled av jordprov 21R05:4, uttaget från djupare skikt.
Föroreningshalten i 21R06 bedöms vara avgränsad i djupled utav jordprov
21R06:6, uttaget i djupare skikt.

I flertal provpunkter (21R01, 21R02, 21R05, 21R06,21R07, 21R08) detekterades
metallhalter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.
Föroreningshalten i provpunkt 21R01 över Naturvårdsverkets generella riktvärde
för MKM bedöms inte vara avgränsad i plan-och djupled, då borrstopp erhållits på
0,6 m u my.

För provpunkt 21R02 bedöms föroreningshalt över Naturvårdsverkets generella
riktvärde för MKM vara avgränsad i djupled av jordprov 21R02:6 uttaget i djupare
skikt.

Föroreningshalter i provpunkt 21R07 bedöms inte vara avgränsade i djupled, då
det djupaste provet som är analyserat visar på kvicksilverhalter över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM.

I provpunkt 21R08 bedöms påträffad PAH-H halt vara avgränsad i djupled utav
prov 21R08:2, men påträffade zinkhalter i gyttjan vid 2-2,6 m u my bedöms inte
vara avgränsad.
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Föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men
understigande MKM i 21R03 bedöms vara angränsad i djupled utav proven
21R03:3 och 21R03:4, uttagna i de djupare skikten.

För 21R04 bedöms påträffad blyhalt på 0,5-1 m u my inte vara avgränsad på
djupet.

6.2 Grundvatten
Påträffade metallhalter (arsenik, nickel, zink) i grundvattenrören ligger över SGU:s
klassindelning för klass3 – måttlig halt. Uppmätta metallhalter ligger med stor
marginal under SGU:s klassindelning enligt bedömningsgrad för klass 5 – mycket
hög halt, som motsvarar livsmedelsverkets kriterier för dricksvatten. Vid
jämförelse mot holländska riktvärden för målnivåer (ingen påverkan) ligger
arsenik, nickel samt zink i 21R08GV under angivna målnivåer. Medan uppmätt
zinkhalt (66,3 µg/l) i 21R06GV ligger marginellt över målnivån (65 µg/l).
Uppmätta metallhalter (arsenik, nickel, zink) bedöms inte utgöra någon
oacceptabel risk för människors hälsa och miljö eller för skyddande av markmiljö.
Uppmätta metallhalter bedöms inte utgöra en risk för skyddande av grundvatten,
då inget uttag av dricksvatten sker inom undersökningsområdet.

Förhöjda halter av barium detekterades i båda grundvattenrören, och i SGU:s
klassindelning finns inget svenskt jämförelsevärde för barium, därav har halterna
jämförts mot de holländska riktvärdena för målnivåer. Uppmätta halter som
överskrider målnivåer ligger strax under riktvärdet för aktionsnivåer. Därav
bedöms påträffade bariumhalter inte utgöra en risk för människors hälsa och miljö
samt för markens funktioner.

Halter av naftalen som ingår i undergruppen till PAH-L och fenantren som ingår i
undergruppen till PAH-M detekterades i grundvattenrör 21R08GV. Uppmätta halter
ligger långt under Drivkraft Sveriges riktvärden för dricksvatten. I Sverige finns
inga riktvärden framtagna för naftalen och fenantren, därav har de holländska
riktvärdena använts. Detekterade halter naftalen och fenantren ligger över det
holländska riktvärdet målnivåer (ingen påverkan), men bedöms inte utgöra någon
försvagande funktion av markens funktioner för människor samt växt-och djurliv.

7. Slutsats och rekommendationer

Rambolls bedömning är att påträffade föroreningshalter inom området kan utgöra
en risk för människors hälsa och miljö, då föroreningshalter påträffats både ytligt
och djupt i marken inom området. Ramboll rekommenderar att en kompletterande
markundersökning utförs för att avgränsa påträffade föroreningar i plan-och
djupled inför kommande schaktarbeten. Detta för att kunna utföra en mer
omfattande riskbedömning samt för att minimera antalet transporter av massor
med hög föroreningshalt som både är dyrt och påverkar klimatet negativt.
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Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM är framtagna för generella
förhållanden där platsspecifika riktvärden ej ingår. Då mäktigheten på
fyllnadsmassorna är relativt stor (mellan 2–2,6 meter) och föroreningarna bedöms
förekomma i fyllnadsmaterialet kan det vara lämpligt att justera de generella
riktvärdena utifrån den platsspecifika risken för exponering. Framtagning av
platsspecifika riktvärden för halter i jord kan därmed vara lämpliga.
Ramboll rekommenderar att man tar fram platsspecifika riktvärden för djup 0-1
meter och för djupare jord än 1 meter istället för att använda sig av
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM vid bedömning av vilka massor som
kan lämnas kvar på området.

Ramboll rekommenderar att schaktritningar med förklassificerade rutor tas fram
inför planerade schaktarbeten. I schaktritningarna anges klassning av massor och
djupnivåer (m u my). Vid schaktning skall massorna särskiljas utifrån klassning
och jordarter.

Under schaktarbetena ska miljökontroll utföras för att säkerställa att inga halter
som kan medföra risker för människors hälsa och miljö lämnas kvar i marken.

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om påträffade föroreningar genom en så
kallad upplysning enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken, vilket kan göras genom att
tillsynsmyndigheten delges föreliggande rapport.

8. Generella rekommendationer

För hantering av massor i förorenade områden där förorening har påträffats
överstigande Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mindre än ringa risk ska
inför planerade arbeten en anmälan av efterbehandling enligt 28§ Förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skickas in till
tillsynsmyndigheten.

För massor med halter över haltnivåerna för FA ska transporten ske utav godkänd
transportör av FA-massor och till godkänd mottagningsanläggning för
omhändertagande.

Hantering av länsvatten kan bli aktuellt under planerade entreprenadarbeten vid
djupa schakt eller i samband med schaktarbeten i fyllnadsmaterial.
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Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen, Oxelösund Uppdragsnummer

1320057423
Status Ändringsdatum Bet.

Slutversion 2022-01-11

Förklaringar:  F = fyllning; asf = asfalt ; Gr = grus ; Gy = gyttja ; Le = lera ; Let = torrskorpelera ; Mak = makadam ; Mn = morän ; Mu = mulljord ;
Sa = sand ; Si= silt ; St = sten ; T = torv ; m u my= meter under befintlig markyta ;
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R01 1 0-0,6 F/saSi Ja Ej

noterat Grå färg. Ja JW

2021-10-
29 21R01 2 0,6 Stopp Borrstopp vid 0,6 m u my,

påträffat förmodat berg/block. JW

2021-10-
29 21R02 1 0-0,5 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 2 0,5-1,0 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 3 1,0-1,5 F/saSi Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 4 1,5-2,0 F/siSa Ja Ej

noterat Svart färg Ja JW

2021-10-
29 21R02 5 2,0-2,5 F/siSa Ja Ej

noterat Ljusare färg mot föregående djup Nej JW

2021-10-
29 21R02 6 2,5-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R02 7 3,0-3,5 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R02 8 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R03 1 0-0,5 F/(st)lesaSi Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 2 0,5-1,0 F/saleSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW
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Ramboll Sweden AB
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Miljö Martina Fastlund
Uppdrag Datum

2021-12-09
Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen, Oxelösund Uppdragsnummer

1320057423
Status Ändringsdatum Bet.

Slutversion 2022-01-11

Förklaringar:  F = fyllning; asf = asfalt ; Gr = grus ; Gy = gyttja ; Le = lera ; Let = torrskorpelera ; Mak = makadam ; Mn = morän ; Mu = mulljord ;
Sa = sand ; Si= silt ; St = sten ; T = torv ; m u my= meter under befintlig markyta ;
För fullständiga geotekniska beteckningar se SGF:s hemsida: http://www.sgf.net
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R03 3 1,0-1,5 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R03 5 2,0-3,0 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R03 3,0 Avbryter Avbryter vid 3,0 m u my JW

2021-10-
29 21R04 1 0-0,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R04 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R04 3 1,0-1,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 4 1,5-2,0 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 5 2,0-2,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 6 2,5-3,5 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R04 7 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R05 1 0-0,5 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW
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Sa = sand ; Si= silt ; St = sten ; T = torv ; m u my= meter under befintlig markyta ;
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R05 2 0,5-1,0 F/grsiLe Ja Ej

noterat Inslag av tegel Ja JW

2021-10-
29 21R05 3 1,0-1,5 F/saLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Nej JW

2021-10-
29 21R05 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av metall, träflis Ja JW

2021-10-
29 21R05 5 2,0-2,5 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Nej JW

2021-10-
29 21R05 6 2,5-3,5 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R05 7 3,5 Avbryter Avbryter vid 3,5 m u my JW

2021-10-
29 21R06 1 0-0,5 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag lergods Ja JW

2021-10-
29 21R06 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R06 3 1,0-1,5 F/sasiGr Ja Ej

noterat Inslag av glas, lergods, träflis Ja JW

2021-10-
29 21R06 4 1,5-2,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av lergods, träflis Nej JW

2021-10-
29 21R06 5 2,0-2,4 F/sasiLe Ja Ej

noterat Inslag av träflis Ja JW

2021-10-
29 21R06 6 2,4-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R06 7 3,0-3,4 Le Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R06 8 3,4 Avbryter Avbryter vid 3,4 m u my JW

2021-10-
29 21R07 1 0-0,4 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 2 0,4-1,0 F/sasiLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 3 1,0-1,5 F/sasigrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 4 1,5-2,0 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 5 2,0-2,4 F/sagrLe Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R07 6 2,4-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 7 3,0-3,4 gyLe Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R07 8 3,4 Avbryter Avbryter vid 3,4 m u my JW

2021-10-
29 21R08 1 0-0,5 F/sigrSa Ja Ej

noterat Ej noterat Ja JW

2021-10-
29 21R08 2 0,5-1,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag av porslin Ja JW
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3.
do

c

Datum Provpunkt
(21R_)

Prov Djup
[m u my]

Jordart
Benämning i fält

Samlings-
prov

Ja /Nej

Temp
[°C]

Väder

Beskrivning av provpunkt (,
synintryck, färg, blött/torrt, löst/fast,

annat?)

Analys
på lab
(Ja/Nej)

Provtagare

2021-10-
29 21R08 3 1,0-1,5 F/sagrSi Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 4 1,5-2,0 F/sagrSi Ja Ej

noterat Inslag av träflisor Nej JW

2021-10-
29 21R08 5 2,0-2,6 F/salegrSi Ja Ej

noterat Inslag av tegel, träflisor Ja JW

2021-10-
29 21R08 6 2,6-3,0 Gy Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 7 3,0-3,6 Le Ja Ej

noterat Ej noterat Nej JW

2021-10-
29 21R08 8 3,6 Avbryter Avbryter vid 3,6 m u my JW



 BILAGA 2b - INSTALLATIONSPROTOKOLL - GRUNDVATTENRÖR

ADMINISTRATIVT
Datum
2021-10-29

Projektnummer
1320057423

Projektnamn
Cirkusplatsen

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Protokoll installation av gvrör.doc

PROVPUNKT Sida ___1____av___1___
X-koordinat
183420,190

Y-koordinat
6506389,661

Z-koordinat
(markyta) +1,705

Provpunktens ID
21R06GV

PROVTAGNINGSFÖRHÅLLANDEN
Lufttemp (°C)
Ej noterat

Jordtemp (°C)
Ej noterat

[]sol   [ ]mulet
[ ]regn  [ ]snö  [ ]…
Ej noterat

Marken är []torr
[ ]fuktig    [ ]blöt
Ej noterat

INSTALLATIONSMETOD/UTRUSTNING
[X] Skruvborrning
[] Neddrivning av rör
[ ] Annat:

Utrustnings-ID
Ej noterat

Rördimension Ø:
63 mm

Rörmaterial
PEH

Djup till grundvattenyta
från GV-rör överkant: 3,2 m u rök.

Rördimension
(innermått) Ø ca. 55
mm
Installerade meter:

Rör: 5 m             Filter:    1 m        Mark:  0,8 m.ö.my.      Sågad del:  -            Total längd: 5 m

Lodning grundvattenyta

Datum Tid
RÖK-
GVY
(m):

Anmärkning

2021-
11-09

Ej
noterat

2,07

2021—
11-15

Ej
noterat

3,40

OBS: Sand har fyllts på runt filtret.  Ovanför filtret har bentonitpellets använts för tätning.

Filtertoppen:
-1,495 RH2000

Filterbotten:
-2,495 RH2000

Rörbotten: -2,495 RH2000

Markyta +1,705
RH2000

Filterlängd: 1 m

Rörlängd
(total): 5 m

Rörlängd
(RH2000):
+2,505



BILAGA 2b - INSTALLATIONSPROTOKOLL - GRUNDVATTENRÖR

ADMINISTRATIVT
Datum
2021-10-29

Projektnummer
1320057423

Projektnamn
Cirkusplatsen

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Protokoll installation av gvrör.doc

PROVPUNKT Sida ___1____av___1___
X-koordinat
183342,589

Y-koordinat
6506376,025

Z-koordinat
(markyta) +2,192

Provpunktens ID
21R08GV

PROVTAGNINGSFÖRHÅLLANDEN
Lufttemp (°C)
Ej noterat

Jordtemp (°C)
Ej noterat

[]sol   [ ]mulet
[ ]regn  [ ]snö  [ ]…
Ej noterat

Marken är []torr
[ ]fuktig    [ ]blöt
Ej noterat

INSTALLATIONSMETOD/UTRUSTNING
[X] Skruvborrning
[] Neddrivning av rör
[ ] Annat:

Utrustnings-ID
Ej noterat

Rördimension Ø:
63 mm

Rörmaterial
PEH

Djup till grundvattenyta
från GV-rör överkant: 3,2 m u rök.

Rördimension
(innermått) Ø: ca. 55
mm

Installerade meter:

Rör: 5 m             Filter:    1 m        Mark:  0,8 m.ö.my.      Sågad del:  -            Total längd: 5 m

Lodning grundvattenyta

Datum Tid
RÖK-
GVY
(m):

Anmärkning

2021-
11-09

Ej
noterat

2,60

2021-
11-15

Ej
noterat

3,80

OBS: Sand har fyllts på runt filtret.  Ovanför filtret har bentonitpellets använts för tätning.

Filtertoppen:
-1,008 RH2000

Filterbotten: -2,008
RH2000

Rörbotten: -2,008 RH2000

Markyta +2,192
RH2000

Filterlängd: 1 m

Rörlängd
(total): 5 m

Rörlängd
(RH2000):
+2,992
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1/2
Teknikområde Handläggare

Ramboll Sweden AB

Krukmakargatan 21

118 51 Stockholm

T: 010-615 60 00

Miljö Martina Fastlund
Uppdrag Datum

Miljöteknisk markundersökning
Cirkusplatsen

2022-01-11
Uppdragsnummer

1320057423

O:\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Fält\Grundvatten_Fältprotokoll_1320057423_Cirkusplatsen.doc

Väder
[ ] sol  [ ] mulet  [X] regn  [ ] lätt duggregn  [ ] snö  [ ] Annat, ange vad

Lufttemperatur (°C)
+2-3

Provtagare
Martina Fastlund

Provtagningsdatum
2021-11-30

Provtagningsutrustning Bailer [ ] Peristaltisk pump [X] Tryckpump [ ] Skakpump [X] Annat: [ange här vad som användes]
Vid omsättning 21-11-09 används peristaltisk pump. Vid provtagningstillfället 21-11-15 användes skakpump
Grundvattenytan mätes in med ljud-och ljuslod

Information Anmärkning/Synintryck

Datum Prov-ID RÖK
(m ö
my)

GV-nivå
(m u rök,

före
omsättning)

Totallängd
rör (m)

Rör-Ø
(mm)

Vatten-
pelare
(m)

Beräknad
volym

H2O (liter)

Beräknad
omsättning vid
3 rörvolymer

(liter)

Omsatt
(liter)

Tid
provtagning

(lukt, grumlighet, färg, mm)

2021-
11-09

21R06GV 0,76 2,07 4,85 63 2,78 8,618 25,854 8 Ej uttagit prov,
röret torrlagdes

Röret tömdes efter ungefär en
rörvolym. Under omsättning:
Grumligt, grå/brun, lerigt,
ingen lukt eller indikation på
förorening noterades. Dålig
tillrinning.

2021-
11-09

21R08GV 0,81 2,60 4,86 63 2,26 7,006 21,018 5 Prov uttogs,
provet utgick
pga. för mycket
suspenderat
material i
vattnet. Labb
kunde ej utföra
analyserna

Vid omsättning sjönk
grundvattenytan snabbt. Vid
4,54 m u rök stoppas
omsättning för att ta ut ett
prov. Vattnet är under
omsättning/provtagning
grumligt, brun/grå, lerigt,
ingen lukt eller indikation på
förorening noterades. Dålig
tillrinning.

2021-
11-15

21R06GV 0,76 3,40 4,85 63 Ej
noterat

Ej
noterat

Ej noterat Omsatte
ca. 0,5 l
innan prov
uttogs

11:20 Innan prov uttogs omsattes
ca. 0,5 l. Vattnet var i början
av provtagningen svagt
grumligt, brun. Vid ca. 4,10 m
u rök grumligt, brun, lerigt.
Ingen lukt eller indikation på
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föroreningen noterades. Efter
uttaget prov var röret tömt.

2021-
11-15

21R08GV 0,81 3,80 4,86 63 Ej
noterat

Ej
noterat

Ej noterat Omsatte
ca. 0,1 l
innan prov
uttogs

11:40 Innan prov uttogs omsattes
ca. 0,1 l. Vattnet var i början
av provtagningen svagt
grumligt, brun. Under
provtagning ökade vattnets
grumlighet, brun, lerigt. Ingen
lukt eller indikation på
föroreningen noterades. Efter
uttaget prov var röret tömt.



Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02:4
Samlingsprov gjort av

ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

KM*1 MKM*1 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29
TOC % TS 1,25 2,68 1,78
As mg/kg TS 10 25 1000 1,57 12,4 10,9 14,8 2,63 2,88 3,35 1,61 1,93 4,03 6,61 3,16 17,3 2,17 7,16 3,02 22,6 2,15 3,9
Ba mg/kg TS 200 300 50000 577 600 640 144 109 64,5 74,6 77,7 187 122 152 95,6 479 61,4 301 267 125 181 207
Cd mg/kg TS 0,8 12 1000 0,131 0,62 0,78 0,328 0,45 0,143 0,14 0,206 0,496 0,383 0,36 0,193 1,91 0,23 1,47 0,383 0,366 0,572 1,24
Co mg/kg TS 15 35 1000 4,56 13,1 3,09 9 5,18 4,76 4,99 8,78 3,78 12,4 8,69 5,02 11,1 8,3 18,2 7,83 8,94 4,04 5,42
Cr mg/kg TS 80 150 10000 22,8 66,4 27,1 44,6 18,8 31,8 20 35,5 20 119 34,1 37,3 29,8 39,6 219 66,9 87,5 21,8 26,4
Cu mg/kg TS 80 200 2500 14,7 29,7 53,8 43,8 17,1 10,6 13,8 38,3 17,2 2890 84 138 397 26,8 73,4 28,5 163 26,5 29,5
Hg mg/kg TS 0,25 2,5 50 <0,2 0,203 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,20 <0,2 0,68 <0,20 <0,2 0,208 3,65 <0,2 <0,20
Mo mg/kg TS 40 100 10000 6,42 1,81 1,17 1,55
Ni mg/kg TS 40 120 1000 9,44 27,7 10,2 25,6 10,7 10,2 10,6 25 10,4 24,6 36,2 11,1 29,8 22,6 25,3 14,1 29,6 10,1 14,9
Pb mg/kg TS 50 400 2500 13,5 112 62,6 22,5 78,8 18 20,3 23,6 71 86,6 76,2 743 322 14,8 119 460 62,5 46,6 54,7
V mg/kg TS 100 200 10000 44,5 399 54,3 50,1 25,3 19,3 21,5 38,6 27,4 107 86,3 27,4 32,6 37,4 70,2 38 32,1 20,8 23,2
Zn mg/kg TS 250 500 2500 59,8 386 352 107 117 52,5 60,5 114 231 1550 659 74,8 3090 95,4 380 140 211 345 1080
Sn mg/kg TS 21,1 26 1,3 3,7
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 700 <5,0 <5,0 <5,7 <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10000 <20 <20 213 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 <20 <20 35 <20 27 <20 <20 96
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1000 <1,0 <1,0 0,294 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1000 <1,0 <1,0 0,904 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,42
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,4 <1,0 <1,0
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,1 <1,0 <1,0
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 <1,0
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 1000 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
Toluen mg/kg TS 10 40 1000 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
Etylbensen mg/kg TS 10 50 1000 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
Xylener mg/kg TS 10 50 1000 <0,0150 <0,0150 <0,0170 <0,0150
m/p-Xylen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
o-Xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
summa BTEX mg/kg TS <0,0850 <0,0850 <0,0885 <0,0850
MTBE mg/kg TS 0,2 0,6 200 <0,050 <0,050 <0,056 <0,050
PAH, summa canc. mg/kg TS 0,18 0,94 0,956 <0,28 <0,28 <0,28 0,08 <0,28 <0,28 <0,28 <0,280 <0,28 <0,28 <0,280 1,17 2,12 12,2 1,11 0,265
PAH, summa övriga mg/kg TS 0,38 1,25 2,49 0,45 <0,45 <0,45 0,22 <0,45 <0,45 0,17 <0,360 <0,45 <0,45 <0,360 0,97 2,33 10,4 1,19 2,78
PAH, summa 16 mg/kg TS <1,5 2,2 3,45 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <0,640 <1,5 <1,5 <0,640 2,1 4,4 22,7 2,3 3,04
Summa PAH L mg/kg TS 3 15 1000 <0,15 <0,15 0,188 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,17 <0,120 <0,15 <0,15 <0,120 <0,15 0,15 0,32 <0,15 0,23
Summa PAH M mg/kg TS 3,5 20 1000 0,38 1,25 2,22 0,45 <0,25 <0,25 0,22 <0,25 <0,25 <0,25 <0,20 <0,25 <0,25 <0,20 0,84 1,94 8,08 1,01 2,55
Summa PAH H mg/kg TS 1 10 50 0,18 0,94 1,04 <0,33 <0,33 <0,33 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,320 <0,33 <0,33 <0,320 1,3 2,36 14,3 1,29 0,265
Naftalen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 0,089
Acenaftylen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 0,32 <0,10 <0,080
Acenaften mg/kg TS <0,10 <0,10 0,188 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,141
Fluoren mg/kg TS <0,10 <0,10 0,355 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,765
Fenantren mg/kg TS 0,12 0,35 0,791 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,22 0,4 0,7 0,11 1
Antracen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 0,27 <0,10 <0,080
Fluoranten mg/kg TS 0,15 0,53 0,594 0,18 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,37 0,81 3,53 0,47 0,469
Pyren mg/kg TS 0,11 0,37 0,484 0,12 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,25 0,58 3,58 0,43 0,315
Bens(a)antracen mg/kg TS <0,08 0,18 0,212 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,41 1,79 0,17 <0,080
Krysen mg/kg TS 0,1 0,27 0,225 <0,08 <0,08 <0,08 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,24 0,45 1,98 0,22 0,099
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,08 0,23 0,315 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,29 0,52 3,36 0,27 0,166
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0,08 0,1 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,14 0,23 0,77 0,12 <0,080
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,08 0,16 0,105 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,31 2,61 0,21 <0,080
Dibens(a.h)antracen mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 0,33 <0,08 <0,080
Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS <0,10 <0,10 0,082 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,13 0,24 2,03 0,18 <0,080
Indeno(1,2,3cd)pyren mg/kg TS <0,08 <0,08 0,099 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,1 0,2 1,4 0,12 <0,080
diklormetan mg/kg TS 0,08 0,25 10000 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080
1,1-dikloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-dikloretan mg/kg TS 0,02 0,06 250 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
1,2-diklorpropan mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,11 <0,10
triklormetan mg/kg TS 0,4 1,2 10000 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
tetraklormetan mg/kg TS 0,08 0,35 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,1-trikloretan mg/kg TS 5 30 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
hexakloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,1-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
trikloreten mg/kg TS 0,2 0,6 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
tetrakloreten mg/kg TS 0,4 1,2 10000 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
vinylklorid mg/kg TS <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
monoklorbensen mg/kg TS 2500 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,3-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,4-diklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,2,3-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
1,2,4-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
1,3,5-triklorbensen mg/kg TS 2500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,2,3,4-tetraklorbensen mg/kg TS 2500 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
pentaklorbensen mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
summa 3 diklorbensener mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
summa 3 triklorbensener mg/kg TS <0,0500 <0,0500 <0,0520 <0,0500
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexaklorbensen (HCB) mg/kg TS <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
diklobenil mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
kvintozen + pentakloranalin mg/kg TS 0,12 0,4 250 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
summa 3 tetraklorbensener mg/kg TS <0,0150 <0,0150 <0,0150 <0,0150

PARAMETER ENHET
JÄMFÖRVÄRDEN
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02:4
Samlingsprov gjort av

ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

KM*1 MKM*1 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29

PARAMETER ENHET
JÄMFÖRVÄRDEN

2-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
4-monoklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
2,6-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,5-diklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,6-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,6-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4,5-triklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
pentaklorfenol mg/kg TS 250 <0,0200 0,166 <0,0200 <0,0200
styren mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,045 <0,040
PCB 28 mg/kg TS <0,0020 <0,0180 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 52 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 101 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0229 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 118 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0078 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 138 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0486 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 153 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0678 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 180 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0338 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 10 <0,0070 <0,0180 <0,0070 0,181 <0,0105 <0,0070 <0,0105
o,p'-DDT mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDT mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDD mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDD mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDE mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDE mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
aldrin*2 mg/kg TS 0,02 0,18 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
dieldrin*2 mg/kg TS 0,02 0,18 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
endrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
isodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
telodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
beta-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
heptaklor mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-endosulfan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg TS 3 20 <0,000500 <0,000500
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
torrsubstans vid 105°C % 88,1 92,2 93,4 68,9 52,6 87,8 88,7 86,5 92,7 92 91,5 82,5 74 83,2 79,4 52,8 85,1 78,1 68,5 89,2 87,1 77,7

Teckenförklaring KM MKM FA
>RG*0 1 2 3 0,9 1 2 3
<RG med jämförvärden 1 2 3 <1 <1,1 <2,1 <3,1
< minsta jämförvärdet 3 <3 <3,1 2,9 3
och utan jämförvärden <1 1

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Naturvårdsverket rapport 5976
*2 Summa dieldrin-aldrin
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02
:4 Samlingsprov

gjort av ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

MRR*1 Beaktande GV*2 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29
TOC % TS 1,25 2,68 1,78
As mg/kg TS 10 1000 1000 1,57 12,4 10,9 14,8 2,63 2,88 3,35 1,61 1,93 4,03 6,61 3,16 17,3 2,17 7,16 3,02 22,6 2,15 3,9
Ba mg/kg TS 1000 50000 577 600 640 144 109 64,5 74,6 77,7 187 122 152 95,6 479 61,4 301 267 125 181 207
Cd mg/kg TS 0,2 1000 1000 0,131 0,62 0,78 0,328 0,45 0,143 0,14 0,206 0,496 0,383 0,36 0,193 1,91 0,23 1,47 0,383 0,366 0,572 1,24
Co mg/kg TS 1000 1000 4,56 13,1 3,09 9 5,18 4,76 4,99 8,78 3,78 12,4 8,69 5,02 11,1 8,3 18,2 7,83 8,94 4,04 5,42
Cr mg/kg TS 40 1000 10000 22,8 66,4 27,1 44,6 18,8 31,8 20 35,5 20 119 34,1 37,3 29,8 39,6 219 66,9 87,5 21,8 26,4
Cu mg/kg TS 40 1000 2500 14,7 29,7 53,8 43,8 17,1 10,6 13,8 38,3 17,2 2890 84 138 397 26,8 73,4 28,5 163 26,5 29,5
Hg mg/kg TS 0,1 50 <0,2 0,203 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,20 <0,2 0,68 <0,20 <0,2 0,208 3,65 <0,2 <0,20
Ni mg/kg TS 35 1000 1000 9,44 27,7 10,2 25,6 10,7 10,2 10,6 25 10,4 24,6 36,2 11,1 29,8 22,6 25,3 14,1 29,6 10,1 14,9
Pb mg/kg TS 20 1000 2500 13,5 112 62,6 22,5 78,8 18 20,3 23,6 71 86,6 76,2 743 322 14,8 119 460 62,5 46,6 54,7
V mg/kg TS 1000 10000 44,5 399 54,3 50,1 25,3 19,3 21,5 38,6 27,4 107 86,3 27,4 32,6 37,4 70,2 38 32,1 20,8 23,2
Zn mg/kg TS 120 1000 2500 59,8 386 352 107 117 52,5 60,5 114 231 1550 659 74,8 3090 95,4 380 140 211 345 1080
Mo, molybden mg/kg TS 6,42 1,81 1,17 1,55
Sn, tenn mg/kg TS 21,1 26 1,3 3,7
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 700 <5,0 <5,0 <5,7 <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 700 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10,0 <10 <10 <10 <10 <10,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 1000 1000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 1000 10000 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10 <20 <20 <10 <20 <20 <20 <20 <10
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 1000 10000 <20 <20 213 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 <20 <20 35 <20 27 <20 <20 96
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 0,294 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <0,480 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,480
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 0,904 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,24 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 0,42
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 1000 1000 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,4 <1,0 <1,0
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,1 <1,0 <1,0
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 <1,0
Bensen mg/kg TS 1000 1000 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
Toluen mg/kg TS 1000 1000 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
Etylbensen mg/kg TS 1000 1000 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
Xylener mg/kg TS 1000 1000 <0,0150 <0,0150 <0,0170 <0,0150
summa BTEX mg/kg TS <0,0850 <0,0850 <0,0885 <0,0850
m,p-xylen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
o-xylen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
Summa PAH L mg/kg TS 0,6 1000 1000 <0,15 <0,15 0,188 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,17 <0,120 <0,15 <0,15 <0,120 <0,15 0,15 0,32 <0,15 0,23
Summa PAH M mg/kg TS 2 1000 1000 0,38 1,25 2,22 0,45 <0,25 <0,25 0,22 <0,25 <0,25 <0,25 <0,20 <0,25 <0,25 <0,20 0,84 1,94 8,08 1,01 2,55
Summa PAH H mg/kg TS 0,5 50 0,18 0,94 1,04 <0,33 <0,33 <0,33 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,320 <0,33 <0,33 <0,320 1,3 2,36 14,3 1,29 0,265
summa PAH 16 mg/kg TS <1,5 2,2 3,45 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <0,640 <1,5 <1,5 <0,640 2,1 4,4 22,7 2,3 3,04
summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,18 0,94 0,956 <0,28 <0,28 <0,28 0,08 <0,28 <0,28 <0,28 <0,280 <0,28 <0,28 <0,280 1,17 2,12 12,2 1,11 0,265
summa övriga PAH mg/kg TS 0,38 1,25 2,49 0,45 <0,45 <0,45 0,22 <0,45 <0,45 0,17 <0,360 <0,45 <0,45 <0,360 0,97 2,33 10,4 1,19 2,78
Naftalen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 <0,10 <0,10 0,089
Acenaftylen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 0,32 <0,10 <0,080
Acenaften mg/kg TS <0,10 <0,10 0,188 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,141
Fluoren mg/kg TS <0,10 <0,10 0,355 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,765
Fenantren mg/kg TS 0,12 0,35 0,791 0,15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,22 0,4 0,7 0,11 1
Antracen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 0,15 0,27 <0,10 <0,080
Fluoranten mg/kg TS 0,15 0,53 0,594 0,18 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,37 0,81 3,53 0,47 0,469
Pyren mg/kg TS 0,11 0,37 0,484 0,12 <0,10 <0,10 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,25 0,58 3,58 0,43 0,315
Bens(a)antracen mg/kg TS <0,08 0,18 0,212 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,41 1,79 0,17 <0,080
Krysen mg/kg TS 0,1 0,27 0,225 <0,08 <0,08 <0,08 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,24 0,45 1,98 0,22 0,099
Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,08 0,23 0,315 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,29 0,52 3,36 0,27 0,166
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0,08 0,1 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,14 0,23 0,77 0,12 <0,080
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,08 0,16 0,105 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,2 0,31 2,61 0,21 <0,080
Dibens(a.h)antracen mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 0,33 <0,08 <0,080
Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS <0,10 <0,10 0,082 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 <0,10 <0,10 <0,080 0,13 0,24 2,03 0,18 <0,080
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0,08 <0,08 0,099 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,080 <0,08 <0,08 <0,080 0,1 0,2 1,4 0,12 <0,080
MTBE (metyl-tert-butyleter) mg/kg TS 200 <0,050 <0,050 <0,056 <0,050
diklormetan mg/kg TS 1000 10000 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080
1,2-dikloretan mg/kg TS 250 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
triklormetan mg/kg TS 1000 10000 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
tetraklormetan mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,1,1-trikloretan mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
trikloreten mg/kg TS 1000 1000 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
tetrakloreten mg/kg TS 1000 10000 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
monoklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,3-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,4-diklorbensen*4 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,023 <0,020
1,2,3-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
1,2,4-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
1,3,5-triklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,2,3,4-tetraklorbensen*5 mg/kg TS 1000 2500 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
pentaklorbensen mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
4-monoklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4+2,5-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
2,6-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,5-diklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,6-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,4,6-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
3,4,5-triklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,4,5-tetraklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
2,3,5,6-tetraklorfenol*6 mg/kg TS 1000 2500 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
pentaklorfenol mg/kg TS 250 <0,0200 0,166 <0,0200 <0,0200

JÄMFÖRVÄRDEN
PARAMETER ENHET
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Bilaga 3 a
Analyssammanställning Jord

Uppdragsnamn: Miljköteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

21R01:1 21R02:1 21R02:2 21R02:3+21R02
:4 Samlingsprov

gjort av ALS

21R02:6 21R03:1 21R03:3 21R03:4 21R04:1 21R04:2 21R05:1 21R05:2 21R05:4 21R06:1 21R06:3 21R06:5 21R06:6 21R07:1 21R07:3 21R07:5 21R08:1 21R08:2 21R08:5

0-0,6 0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 2,4-3,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,4 0-0,5 0,5-1,0 2,0-2,6
F/saSi F/saSi F/saSi F/saSi Gy F/(st)lesaSi F/sagrLe F/sasiLe F/sasiGr F/sagrSi F/sigrSa F/grsiLe F/sagrLe F/sagrSi F/sasiGr F/sasiLe Gy F/sigrSa F/sasigrLe F/sagrLe F/sigrSa F/sagrSi Gy

MRR*1 Beaktande GV*2 FA*3 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29 2021-10-29

JÄMFÖRVÄRDEN
PARAMETER ENHET

PCB 28 mg/kg TS <0,0020 <0,0180 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 52 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 <0,0030 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 101 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0229 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 118 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0078 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 138 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0486 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 153 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0678 <0,0030 <0,0020 <0,0030
PCB 180 mg/kg TS <0,0020 <0,0030 <0,0020 0,0338 <0,0030 <0,0020 <0,0030
Summa PCB 7 mg/kg TS 10 <0,0070 <0,0180 <0,0070 0,181 <0,0105 <0,0070 <0,0105
o,p'-DDT*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDT*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDD*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDD*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o,p'-DDE*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
p,p'-DDE*7 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
aldrin*8 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
dieldrin*8 mg/kg TS 50 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg TS <0,000500 <0,00150
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTrDA perfluortridekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
PFTeDA perfluortetradekansyra mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0,000500 <0,000500
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) mg/kg TS <0,000500 <0,000500
1,1-dikloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,011 <0,010
1,2-diklorpropan mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,11 <0,10
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040
vinylklorid mg/kg TS <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
1,1-dikloreten mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
summa 3 diklorbensener mg/kg TS <0,030 <0,030 <0,034 <0,030
summa 3 triklorbensener mg/kg TS <0,0500 <0,0500 <0,0520 <0,0500
styren mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,045 <0,040
endrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
isodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
telodrin mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
beta-HCH mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100
heptaklor mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-endosulfan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexaklorbensen (HCB) mg/kg TS <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050
diklobenil mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
kvintozen + pentakloranalin mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
hexakloretan mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
summa 3 tetraklorbensener mg/kg TS <0,0150 <0,0150 <0,0150 <0,0150
2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
torrsubstans vid 105°C % 88,1 92,2 93,4 68,9 52,6 87,8 88,7 86,5 92,7 92 91,5 82,5 74 83,2 79,4 52,8 85,1 78,1 68,5 89,2 87,1 77,7

Teckenförklaring MRR Beaktande GV FA
>RG*0 1 2 3 0,9 1 2 3
<RG med jämförvärden 1 2 3 <1 <1,1 <2,1 <3,1
< minsta jämförvärdet 3 <3 <3,1 2,9 3
och utan jämförvärden <1 1

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2 Avfall Sverige 2019:01. Det lägsta gränsvärde (GV) för beaktande för samtliga parametrar har valts (
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
*4 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa mono- och diklorbensener
*5 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa tri- och tetraklorbensener
*6 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa klorfenoler (ej pentaklorfenol)
*7 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa DDT, DDD, DDE
*8 FA halt och gränsvärde för beaktande för summa aldrin-dieldrin

\\ramse\pub\Sto3\Sgm\2021\1320057423\3_Teknik\Analys\1320057423_Cirkusplatsen_Analyssammanställning_Jord_211124.xlsm flik: MRR; FA Sida 2 av 2



Bilaga 3b
 Analyssammanställning, grundvatten

Uppdragsnamn: Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

Provmärkning 21R06GV 21R08GV
Laboratorium ALS ALS

Ordernummer ST2132034 ST2132034

Grundvattenrör
21R06GV 21R08GV

Grundvattenrörets djup (m)

1 2 3 4 5 Provtagningsdatum 2021-11-15 2021-11-15

Mycket låg halt Låg halt Måttligt halt Hög halt Mycket hög halt Enhet

Metaller
Kvicksilver, Hg <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 -- -- -- -- 0,05 0,3 µg/l <0.02 <0.02

Arsenik, As <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 -- -- -- -- 10 60 µg/l 2,45 3,92
Kadmium, Cd <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 -- -- -- -- 0,4 6 µg/l <0.2 <0.2

Krom, Cr <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 -- -- -- -- 1 30 µg/l <5 <5
Molybden, Mo -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 300 µg/l 6,29 4,32

Nickel, Ni <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 -- -- -- -- 15 75 µg/l 10,10 <3
Bly, Pb <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 -- 5 50 -- 15 75 µg/l <1 <1

Barium, Ba -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50 625 µg/l 618,00 517
Kobolt, Co -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 100 µg/l 1,70 0,63

Koppar, Cu <20 20-200 200- 1 000 1 000-2 000 ≥2 000 -- -- -- -- 15 75 µg/l 8,14 <1
Vanadin, V -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <5 <5

Zink, Zn <5 5-10 10-100 100-1 000 ≥1 000 -- -- -- -- 65 800 µg/l 66,30 10,30
BTEX

Bensen <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 ≥1 50 0,50 500 -- 0,2 30 µg/l <0.20 <0.20
Toluen -- -- -- -- -- 7 000 40 500 -- 7 1 000 µg/l <0.50 <0.50

Etylbensen -- -- -- -- -- 6 000 30 500 -- 4 150 µg/l <0.10 <0.10
Xylener -- -- -- -- -- 3 000 250 500 -- 0,2 70 µg/l <0.150 <0.150
Styren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.20 <0.20

PAH
Naftalen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 70 µg/l <0.029 0,04

Acenaftylen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010
Acenaften -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 0,06

PAH-L -- -- -- -- -- 2 000 10 120 -- -- -- µg/l <0.0435 0,10
Fluoren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 0,22

Fenantren -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 5 µg/l <0.029 0,08
Antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00007 5 µg/l <0.029 <0.010

Fluoranten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 1 µg/l <0.029 <0.010
Pyren -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010

PAH-M -- -- -- -- -- 10 2 5 -- -- -- µg/l <0.0725 0,30
Benso(a)antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0001 0,5 µg/l

Krysen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 0,2 µg/l
Benso(a)pyren <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 -- -- -- -- 0,0005 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Benso(b)fluoranten -- -- -- -- -- -- µg/l
Benso(k)fluoranten -- -- -- -- 0,0004 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Benso(ghi)perylen -- -- -- -- 0,0003 0,05 µg/l <0.029 <0.010
Indeno(123cd)pyren -- -- -- -- 0,0004 0,05 µg/l <0.029 <0.010

Dibenso(a,h)antracen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.029 <0.010
PAH-H -- -- -- -- -- 300 0,05 0,5 -- -- -- µg/l <0.116 <0.040

PAH, summa 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
PAH, summa cancerogena -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

PAH, summa övriga -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
Alifater och aromater

Alifater >C5-C8 -- -- -- -- -- 3 000 100 300 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C8-C10 -- -- -- -- -- 100 100 150 -- -- -- µg/l <10.0 <10.0

Alifater >C10-C12 -- -- -- -- -- 25 100 300 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C12-C16 -- -- -- -- -- -- 100 3 000 -- -- -- µg/l <10 <10
Alifater >C16-C35 -- -- -- -- -- -- 100 3 000 -- -- -- µg/l <10 <10

Aromater >C8-C10 -- -- -- -- -- 800 70 500 -- -- -- µg/l <0.35 <0.30
Aromater >C10-C16 -- -- -- -- -- 10 000 10 120 -- -- -- µg/l <0.906 0,07
Aromater >C16-C35 -- -- -- -- -- 25 000 2 5 -- -- -- µg/l <1.0 <1.0

Metylpyrener/metylfluorantener -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <1.0 <1.0
Metylkrysener/metylbens(a)antracener -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <1.0 <1.0
MTBE

MTBE -- -- -- -- -- 20 000 20 5 000 -- -- 9 200 µg/l <0.20 <0.20
Klorerande alifater

Diklormetan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 1 000 µg/l <2.0 <2.0
1,1-dikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 900 µg/l <0.10 <0.10
1,2-dikloretan <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 ≥3 -- -- -- -- 7 400 µg/l <1.00 <1.00

1,2-diklorpropan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,8 80 µg/l <1.0 <1.0
Triklormetan (kloroform) <1 1-20 20-50 50-100 ≥100 -- -- -- -- 6 400 µg/l <0.30 <0.30

Tetraklormetan (Tetra) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l <0.10 <0.10
1,1,1-trikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 300 µg/l <0.10 <0.10
1,1,2-trikloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 130 µg/l <0.20 <0.20

Hexakloretan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
cis-1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

trans-1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
Trikloreten (Tri) -- -- -- -- 24 500 µg/l <0.10 <0.10

Tetrakloreten (Per) -- -- -- -- 0,01 40 µg/l <0.20 <0.20
Vinylklorid -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 5 µg/l <1.00 <1.00

1,1-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l <0.10 <0.10
(Cis+trans) 1,2-dikloreten -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 20 µg/l

Analysprameter

Riktvärden

Klassindelning enligt bedömningsgrunder1  SPBI rekommendation3 SGI Hollänska riktvärden4

Aktions-nivåer
4.2

Preliminärt
riktvärde för

PFOS

Målnivåer 4.1Ångor i
byggnader

Dricksvatten
Miljörisker i

ytvatten

<0,001 0,001-0,01 0,01-0,02 0,02-0,1 ≥0,1

<0,1 0,1-1 1-2 2-10 ≥10
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Bilaga 3b
 Analyssammanställning, grundvatten

Uppdragsnamn: Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
Uppdragsnummer: 1320057423

2022-01-11

Provmärkning 21R06GV 21R08GV
Laboratorium ALS ALS

Ordernummer ST2132034 ST2132034

Grundvattenrör
21R06GV 21R08GV

Grundvattenrörets djup (m)

1 2 3 4 5 Provtagningsdatum 2021-11-15 2021-11-15

Mycket låg halt Låg halt Måttligt halt Hög halt Mycket hög halt Enhet

Analysprameter

Riktvärden

Klassindelning enligt bedömningsgrunder1  SPBI rekommendation3 SGI Hollänska riktvärden4

Aktions-nivåer
4.2

Preliminärt
riktvärde för

PFOS

Målnivåer 4.1Ångor i
byggnader

Dricksvatten
Miljörisker i

ytvatten

Klorbesener
Monoklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 180 µg/l <0.10 <0.10
1,2-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,3-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,4-diklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Summa diklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 50 µg/l
1,2,3-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,2,4-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
1,3,5-triklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.20 <0.20

Summa triklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.020 <0.020
Summa tetraklorbensener -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 2,5 µg/l

Pentaklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,003 1 µg/l <0.010 <0.010
Hexaklorbensen -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00009 0,5 µg/l <0.0050 <0.0050

PCB
PCB 28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110

PCB 101 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 118 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 138 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00120 <0.00120
PCB 153 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110
PCB 180 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.00110 <0.00110

PCB, summa 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 0,01 µg/l <0.00390 <0.00390
Klorfenoler*

2-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
3-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
4-monoklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.100 <0.100
Monoklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,3 100 µg/l

2,3-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4+2,5-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

2,6-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,4-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,5-diklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Diklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2 30 µg/l
2,3,4-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,6-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,4,6-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
3,4,5-triklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Triklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,03 10 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,4,5-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10
2,3,4,6-tetraklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.10 <0.10

Tetraklorfenoler -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,01 10 µg/l
Pentaklorfenol -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,04 3 µg/l <0.10 <0.10

Klorerade pesticider
o,p'-DDD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
o,p'-DDE -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDE -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
o,p'-DDT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
p,p'-DDT -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Summa DDD,DDE,DDT -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000004 0,01 µg/l
Alfa-endosulfan -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

CN total -- mg/l
Aldrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000009 -- µg/l <0.0500 <0.0500

Dieldrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0001 -- µg/l <0.010 <0.010
Endrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00004 -- µg/l <0.010 <0.010
Isodrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Heptaklor -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000005 0,3 µg/l <0.010 <0.010
Cis-heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010

Trans-heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
Heptaklorepoxid -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,000005 3 µg/l

Alfa-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,033 -- µg/l <0.010 <0.010
Beta-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,008 -- µg/l <0.010 <0.010

Delta-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l
Epsilon-HCH -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

Gamma-HCH (lindan) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,009 -- µg/l <0.010 <0.010
Trifluralin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l

Telodrin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- µg/l <0.010 <0.010
Övriga prametrar

perfluorbutansyra (PFBA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.050 <0.080
perfluoropentansyra (PFPeA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluorhexansyra (PFHxA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluoroheptansyra (PFHpA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluoroktansyra (PFOA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.0050 <0.0050
perfluorononansyra (PFNA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluorodekansyra (PFDA) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) -- -- -- -- -- -- -- -- 0,045 -- -- µg/l <0.0050 <0.0050
6:2 FTS fluortelomersulfonat -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.010 <0.010

PFAS, summa 11 -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- µg/l <0.070 <0.085

1 Skalan för bedömning av vattnets tillstånd indelad i fem klasser: (1) - Mycket låg halt till (5) - Mycket hög halt, SGU-rapport 2013:01.
2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassifcering för grundvatten, SGU-FS 2013:2.
3 SPBI Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, 2010, uppdaterad 2014-11-18,
4 Holländska riktvärden,  VROM (2000) Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39.
4.1 Target values (målnivå), indikerar en nivå för hållbar markkvalitet, d v s en nivå som ska uppnås för att helt återställa markens funktioner för människor samt växtoch djurliv.
4.2 Intervention values (aktionsnivå), indikerar en föroreningsnivå vid vilken markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad. Värdena har beräknats utifrån aktionsnivåer i jord/sediment.
Fetstil - Analysresultat över detektionsgränsen.
Halter överstigande bedömningsgrunder färgkodas enligt angivna haltintervall.
"--" Riktvärde inte tillgängligt.
* Summakoncentrationer har beräknats genom att addera resultat för individuella ämnen avseende monoklorfenoler, diklorfenoler, trikklorfenoler och tetraklorfenoler.
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Ordernummer : ST2130927 Sida : 1 av 32

Ramboll Sweden AB Cirkusplatsen, 1320057423ProjektKund : :

Martina Fastlund 13215242 BeställningsnummerKontaktperson 13215242: :

Krukmakargatan 21Adress Martina Fastlund 13215242Provtagare: :

118 51 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-11-02  15:15:

E-post martina.fastlund@ramboll.se 2021-11-03Analys påbörjad: :
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Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.

Signatur Position
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Analysresultat

21R01:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-001

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5001.57 LEMS-1± 0.16

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00577 LEMS-1± 58

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.131 LEMS-1± 0.014

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.56 LEMS-1± 0.46

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.8 LEMS-1± 2.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30014.7 LEMS-1± 1.5

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.44 LEMS-1± 0.95

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.5 LEMS-1± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.5 LEMS-1± 4.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0059.8 LEMS-1± 6.0

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

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

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21H± 0.06

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

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21H± 0.05

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

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

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

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

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

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

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.18 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.38 * STOJ-21H----
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summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.38 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.18 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.1 STMS-1± 5.29

TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.25 CSTOC± 0.19

21R02:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-002

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 STTS105± 5.53

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21H± 0.13

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

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.53 STOJ-21H± 0.18

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.37 STOJ-21H± 0.14

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

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21H± 0.10

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21H± 0.07

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

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

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

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

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.94 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.25 * STOJ-21H----

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

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.94 * STOJ-21H----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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21R02:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-003

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.50012.4 LEMS-1± 1.2

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00600 LEMS-1± 60

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.620 LEMS-1± 0.062

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10013.1 LEMS-1± 1.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20066.4 LEMS-1± 6.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30029.7 LEMS-1± 3.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.203 LEMS-1± 0.042

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.7 LEMS-1± 2.8

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00112 LEMS-1± 11

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.200399 LEMS-1± 40

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00386 LEMS-1± 39

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.4 LEMS-1± 2.00

21R02:3+21R02:4

Samlingsprov gjort av ALS

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-006

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.0010.9 PRENVIPACK± 2.19

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20640 PRENVIPACK± 128

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.78 PRENVIPACK± 0.16

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.103.09 PRENVIPACK± 0.62

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2527.1 PRENVIPACK± 5.42

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1053.8 PRENVIPACK± 10.8

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.406.42 PRENVIPACK± 1.28

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.010.2 PRENVIPACK± 2.0

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.062.6 PRENVIPACK± 12.5

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.021.1 PRENVIPACK± 4.2

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1054.3 PRENVIPACK± 10.8

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.0352 PRENVIPACK± 70.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 10213 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.4800.294 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.240.904 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.188 PRENVIPACK± 0.047

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.355 PRENVIPACK± 0.089

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.791 PRENVIPACK± 0.198

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.594 PRENVIPACK± 0.149

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.484 PRENVIPACK± 0.121
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bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.212 PRENVIPACK± 0.053

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.225 PRENVIPACK± 0.056

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.315 PRENVIPACK± 0.079

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.105 PRENVIPACK± 0.026

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.082 PRENVIPACK± 0.021

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.099 PRENVIPACK± 0.025

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.6403.45 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.2800.956 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3602.49 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.1200.188 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.202.22 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3201.04 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0180 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0180 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----
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dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1068.9 PRTS105± 4.16

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

21R02:6ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-007

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.50014.8 LEMS-1± 1.5

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00144 LEMS-1± 14

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.328 LEMS-1± 0.033

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1009.00 LEMS-1± 0.90

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.6 LEMS-1± 4.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30043.8 LEMS-1± 4.4

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.6 LEMS-1± 2.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.5 LEMS-1± 2.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20050.1 LEMS-1± 5.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00107 LEMS-1± 11

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2023 STOJ-21H± 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

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

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

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.45 * STOJ-21H----

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

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.45 * STOJ-21H----

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0052.6 STMS-1± 3.16

TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.68 CSTOC± 0.40

21R03:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-008

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5002.63 LEMS-1± 0.26

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00109 LEMS-1± 11

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.450 LEMS-1± 0.045

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.18 LEMS-1± 0.52

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.8 LEMS-1± 1.9

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.1 LEMS-1± 1.7

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.7 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0078.8 LEMS-1± 7.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.3 LEMS-1± 2.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00117 LEMS-1± 12

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.8 STMS-1± 5.27

21R03:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-009

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5002.88 LEMS-1± 0.29

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0064.5 LEMS-1± 6.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.143 LEMS-1± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.76 LEMS-1± 0.48

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20031.8 LEMS-1± 3.2

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 0.20010.2 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.0 LEMS-1± 1.8

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.3 LEMS-1± 1.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0052.5 LEMS-1± 5.3

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.7 STMS-1± 5.32

21R03:4ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-010

2021-10-29Provtagningsdatum / 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

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.35 LEMS-1± 0.34

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0074.6 LEMS-1± 7.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.140 LEMS-1± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.99 LEMS-1± 0.50

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30013.8 LEMS-1± 1.4

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.6 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.3 LEMS-1± 2.0

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.5 LEMS-1± 2.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.5 LEMS-1± 6.1

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

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

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

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21H± 0.05

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

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

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

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

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

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

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

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.08 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.22 * STOJ-21H----

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

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.08 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.5 STMS-1± 5.19

21R04:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-011

2021-10-29Provtagningsdatum / 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----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.61 LEMS-1± 0.16

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0077.7 LEMS-1± 7.8

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.206 LEMS-1± 0.021

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.78 LEMS-1± 0.88

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20035.5 LEMS-1± 3.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30038.3 LEMS-1± 3.8

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.0 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023.6 LEMS-1± 2.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.6 LEMS-1± 3.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00114 LEMS-1± 11

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.7 STMS-1± 5.56

21R04:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-012

2021-10-29Provtagningsdatum / 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

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

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

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.93 LEMS-1± 0.19

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00187 LEMS-1± 19

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.496 LEMS-1± 0.050

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.78 LEMS-1± 0.38

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.0 LEMS-1± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.2 LEMS-1± 1.7

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0071.0 LEMS-1± 7.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.4 LEMS-1± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00231 LEMS-1± 23

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.0 STMS-1± 5.52

21R05:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-013

2021-10-29Provtagningsdatum / 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----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen

1320057423



14 av 32:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Provberedning - Fortsatt

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

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.03 LEMS-1± 0.40

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00122 LEMS-1± 12

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.383 LEMS-1± 0.039

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10012.4 LEMS-1± 1.2

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200119 LEMS-1± 12

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3002890 LEMS-1± 289

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20024.6 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0086.6 LEMS-1± 8.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.200107 LEMS-1± 11

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.001550 LEMS-1± 155

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21H± 0.08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.17 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.17 * STOJ-21H----

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.5 STMS-1± 5.49

21R05:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-014

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0082.5 STTS105± 4.95

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten

Miljöteknisk markundersökning Cirkusplatsen
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

21R05:4ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-015

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.006.61 PRENVIPACK± 1.32

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20152 PRENVIPACK± 30.4

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.36 PRENVIPACK± 0.07

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.108.69 PRENVIPACK± 1.74

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2534.1 PRENVIPACK± 6.83

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1084.0 PRENVIPACK± 16.8

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.81 PRENVIPACK± 0.36

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.036.2 PRENVIPACK± 7.2

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.076.2 PRENVIPACK± 15.2

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.026.0 PRENVIPACK± 5.2

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1086.3 PRENVIPACK± 17.2

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.0659 PRENVIPACK± 132

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1023 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.24<1.24 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

Bilaga 4
Analysrapport Jord & Grundvatten
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Ordernummer :

:Kund

ST2130927

Ramboll Sweden AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.640<0.640 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.280<0.280 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.360<0.360 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.120<0.120 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.320<0.320 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0229 PRENVIPACK± 0.0069

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0078 PRENVIPACK± 0.0023

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0678 PRENVIPACK± 0.0203

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0486 PRENVIPACK± 0.0146

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.00300.0338 PRENVIPACK± 0.0101

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.01100.181 PRENVIPACK± 0.0543

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----
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Klororganiska pesticider - Fortsatt

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.02000.166 PRENVIPACK± 0.0414

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1074.0 PRTS105± 4.47

21R06:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-016

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5003.16 LEMS-1± 0.32

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0095.6 LEMS-1± 9.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.193 LEMS-1± 0.020

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.02 LEMS-1± 0.50

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.3 LEMS-1± 3.7
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300138 LEMS-1± 14

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.1 LEMS-1± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00743 LEMS-1± 74

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.4 LEMS-1± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0074.8 LEMS-1± 7.5

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0083.2 STMS-1± 5.00

21R06:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-017

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.50017.3 LEMS-1± 1.7

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00479 LEMS-1± 48

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.91 LEMS-1± 0.19

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10011.1 LEMS-1± 1.1
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Metaller och grundämnen - Fortsatt

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.8 LEMS-1± 3.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300397 LEMS-1± 40

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.680 LEMS-1± 0.140

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.8 LEMS-1± 3.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00322 LEMS-1± 32

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.6 LEMS-1± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.003090 LEMS-1± 309

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0079.4 STMS-1± 4.76

TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.78 CSTOC± 0.27

21R06:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-018

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00150 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00150 PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1052.8 PRTS105± 3.20

21R06:6ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-019

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.002.17 PRENVIPACK± 0.43

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.2061.4 PRENVIPACK± 12.3

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.100.23 PRENVIPACK± 0.04

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.108.30 PRENVIPACK± 1.66

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2539.6 PRENVIPACK± 7.92

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1026.8 PRENVIPACK± 5.36

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.17 PRENVIPACK± 0.23

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.022.6 PRENVIPACK± 4.5

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.014.8 PRENVIPACK± 3.0

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.01.3 PRENVIPACK± 0.3

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1037.4 PRENVIPACK± 7.47

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.095.4 PRENVIPACK± 19.1

Alifatiska föreningar
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Alifatiska föreningar - Fortsatt

alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.7 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1035 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.24<1.24 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0170 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0885 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.640<0.640 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.280<0.280 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.360<0.360 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.120<0.120 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.320<0.320 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0105 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.023 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.034 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----
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diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.11 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.011 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.034 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0520 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.056 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.045 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----
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2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

21R07:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-020

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5007.16 LEMS-1± 0.72

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00301 LEMS-1± 30

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.47 LEMS-1± 0.15

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10018.2 LEMS-1± 1.8

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200219 LEMS-1± 22

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30073.4 LEMS-1± 7.4

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.3 LEMS-1± 2.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00119 LEMS-1± 12

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20070.2 LEMS-1± 7.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00380 LEMS-1± 38

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.22 STOJ-21H± 0.10

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

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

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21H± 0.10

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.24 STOJ-21H± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.29 STOJ-21H± 0.11

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

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

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 STOJ-21H± 0.07

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21H± 0.06
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summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.1 STOJ-21H± 1.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.17 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.97 * STOJ-21H----

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

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.84 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.30 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.1 STMS-1± 5.10

21R07:3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-021

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5003.02 LEMS-1± 0.30

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00267 LEMS-1± 27

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.383 LEMS-1± 0.039

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.83 LEMS-1± 0.78

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20066.9 LEMS-1± 6.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30028.5 LEMS-1± 2.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.208 LEMS-1± 0.043

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.1 LEMS-1± 1.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00460 LEMS-1± 46

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.0 LEMS-1± 3.8

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00140 LEMS-1± 14

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0078.1 LEMS-1± 2.00

21R07:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-022

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.50022.6 LEMS-1± 2.3

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00125 LEMS-1± 13

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.366 LEMS-1± 0.037

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.94 LEMS-1± 0.90

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20087.5 LEMS-1± 8.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300163 LEMS-1± 16

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.65 LEMS-1± 0.75

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.6 LEMS-1± 3.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0062.5 LEMS-1± 6.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.1 LEMS-1± 3.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00211 LEMS-1± 21

Alifatiska föreningar
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alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2027 STOJ-21H± 15

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

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

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

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

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

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

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

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

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.40 STOJ-21H± 0.15

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21H± 0.08

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.81 STOJ-21H± 0.26

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.58 STOJ-21H± 0.20

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.41 STOJ-21H± 0.14

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.45 STOJ-21H± 0.15

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.52 STOJ-21H± 0.17

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.31 STOJ-21H± 0.11

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

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.24 STOJ-21H± 0.10

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.54.4 STOJ-21H± 1.7

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.282.12 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.33 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.94 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.332.36 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0068.5 STMS-1± 4.11

21R08:1ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-023

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STTS105± 5.35

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.1 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.3 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.03.4 STOJ-21H± 1.4

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

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21H± 0.12

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

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.70 STOJ-21H± 0.23

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.27 STOJ-21H± 0.11

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.53 STOJ-21H± 1.02

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.58 STOJ-21H± 1.04

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.79 STOJ-21H± 0.53

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.98 STOJ-21H± 0.58

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.083.36 STOJ-21H± 0.97

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.77 STOJ-21H± 0.24

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.082.61 STOJ-21H± 0.76

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.33 STOJ-21H± 0.12

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.03 STOJ-21H± 0.60

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.40 STOJ-21H± 0.42

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.522.7 STOJ-21H± 6.8

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2812.2 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.4510.4 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.32 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.258.08 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.3314.3 * STOJ-21H----

21R08:2ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-024

2021-10-29Provtagningsdatum / 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 0.5002.15 LEMS-1± 0.22

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00181 LEMS-1± 18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.572 LEMS-1± 0.057

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.04 LEMS-1± 0.41

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.8 LEMS-1± 2.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30026.5 LEMS-1± 2.7

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

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.1 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0046.6 LEMS-1± 4.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.8 LEMS-1± 2.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00345 LEMS-1± 35

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----
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fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21H± 0.06

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

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.47 STOJ-21H± 0.17

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.43 STOJ-21H± 0.15

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21H± 0.07

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

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

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.21 STOJ-21H± 0.09

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

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21H± 0.08

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.3 STOJ-21H± 1.1

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.11 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.19 * STOJ-21H----

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

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.01 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.29 * STOJ-21H----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.1 STMS-1± 5.23

21R08:5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2130927-025

2021-10-29Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-METAXAC1mg/kg TS 1.003.90 PRENVIPACK± 0.78

Ba, barium S-METAXAC1mg/kg TS 0.20207 PRENVIPACK± 41.5

Cd, kadmium S-METAXAC1mg/kg TS 0.101.24 PRENVIPACK± 0.25

Co, kobolt S-METAXAC1mg/kg TS 0.105.42 PRENVIPACK± 1.08

Cr, krom S-METAXAC1mg/kg TS 0.2526.4 PRENVIPACK± 5.28

Cu, koppar S-METAXAC1mg/kg TS 0.1029.5 PRENVIPACK± 5.91

Hg, kvicksilver S-METAXAC1mg/kg TS 0.20<0.20 PRENVIPACK----

Mo, molybden S-METAXAC1mg/kg TS 0.401.55 PRENVIPACK± 0.31

Ni, nickel S-METAXAC1mg/kg TS 1.014.9 PRENVIPACK± 3.0

Pb, bly S-METAXAC1mg/kg TS 1.054.7 PRENVIPACK± 10.9

Sn, tenn S-METAXAC1mg/kg TS 1.03.7 PRENVIPACK± 0.7

V, vanadin S-METAXAC1mg/kg TS 0.1023.2 PRENVIPACK± 4.63

Zn, zink S-METAXAC1mg/kg TS 1.01080 PRENVIPACK± 216

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<5.0 PRENVIPACK----

alifater >C8-C10 S-ALIGMSmg/kg TS 10.0<10.0 PRENVIPACK----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 10<10 PRENVIPACK----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1096 PRENVIPACK----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.480<0.480 PRENVIPACK----
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aromater >C10-C16 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.240.420 PRENVIPACK----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

aromater >C16-C35 S-SPIGMS03mg/kg TS 1.0<1.0 PRENVIPACK----

BTEX
bensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

toluen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

etylbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

summa xylener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

summa BTEX S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0850<0.0850 PRENVIPACK----

m,p-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

o-xylen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.089 PRENVIPACK± 0.022

acenaftylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

acenaften S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.141 PRENVIPACK± 0.035

fluoren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.765 PRENVIPACK± 0.191

fenantren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0801.00 PRENVIPACK± 0.250

antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.469 PRENVIPACK± 0.117

pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.315 PRENVIPACK± 0.079

bens(a)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

krysen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.099 PRENVIPACK± 0.025

bens(b)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.0800.166 PRENVIPACK± 0.042

bens(k)fluoranten S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(a)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS03mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

summa PAH 16 S-SPIGMS03mg/kg TS 0.6403.04 PRENVIPACK----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.2800.265 PRENVIPACK----

summa övriga PAH S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3602.78 PRENVIPACK----

summa PAH L S-SPIGMS03mg/kg TS 0.1200.230 PRENVIPACK----

summa PAH M S-SPIGMS03mg/kg TS 0.202.55 PRENVIPACK----

summa PAH H S-SPIGMS03mg/kg TS 0.3200.265 PRENVIPACK----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 52 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 101 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 118 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 138 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 153 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

PCB 180 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0030<0.0030 PRENVIPACK----

summa PCB 7 S-PCBGMS05mg/kg TS 0.0110<0.0105 PRENVIPACK----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,3-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,4-diklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,3-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

1,2,4-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

1,3,5-triklorbensen S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

diklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.080<0.080 PRENVIPACK----

1,1-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2-dikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,2-diklorpropan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.10<0.10 PRENVIPACK----

kloroform S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

tetraklormetan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----
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cis-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

trans-1,2-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

1,1,1-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,1,2-trikloretan S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

trikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

tetrakloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

vinylklorid S-VOCGMS07mg/kg TS 0.100<0.100 PRENVIPACK----

1,1-dikloreten S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

summa 3 diklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.030<0.030 PRENVIPACK----

summa 3 triklorbensener S-VOCGMS07mg/kg TS 0.0500<0.0500 PRENVIPACK----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) S-VOCGMS07mg/kg TS 0.050<0.050 PRENVIPACK----

styren S-VOCGMS07mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PRENVIPACK----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PRENVIPACK----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PRENVIPACK----

summa 3 tetraklorbensener S-OCPECD01mg/kg TS 0.0150<0.0150 PRENVIPACK----

Klorfenoler
2-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

4-monoklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4+2,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.040<0.040 PRENVIPACK----

2,6-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,5-diklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,4,6-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

3,4,5-triklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,5,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,5-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----

2,3,4,6-tetraklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.020<0.020 PRENVIPACK----
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pentaklorfenol S-CLPGMS01mg/kg TS 0.0200<0.0200 PRENVIPACK----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1077.7 PRTS105± 4.69
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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 torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR

Bestämning av alifatfraktionerna C5-C8 och C8-C10 enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, 

US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1 och MADEP 2004, utgåva 1.1.

Metoden utförs med GC-FID och GC-MS.

S-ALIGMS

Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 and DIN ISO 14154.

Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD.

S-CLPGMS01

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av metaller efter uppslutning med HNO3 enligt metod baserad på US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 

6010, SM 3120. Provupparbetning enligt metod baserad på US EPA 3050, CSN EN 13657, ISO 11466 kap. 10.3 till 10.16, 

10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 till 10.17.14.

Mätning utförs med  ICP-AES.

S-METAXAC1

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382.

Mätning utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 st) enligt metod baserad på US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, 

ISO 18287, ISO 10382 och CSN EN 15308. Mätning utförs med GC-MS eller GC-MS/MS.

S-PCBGMS05

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

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 metod enligt SPIMFABs kvalitetsmanual.

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

dibens(a,h)antracen och indeno(1,2,3,cd)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,cd)pyren, 

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

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

S-SPIGMS03

Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren, MTBE, klorerade alifater samt mono-, di- och 

triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, 

CSN EN ISO 16558-1 och MADEP 2004 utgåva 1.1.

Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.

S-VOCGMS07

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

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.

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

Torkning, siktning och och malning av prov till partikelstorlek < 0.07 mm.S-PPHOM.07*
Torkning, siktning och malning av prov till partikelstorlek <0,3 mm.S-PPHOM0.3*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*

Torkning och siktning av prov till partikelstorlek < 2 mmS-PPHOM2*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*
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Beredningsmetoder Metod

Delprov.PP-Delprov STHLM*

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.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

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

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

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

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2132034 Sida : 1 av 9

Ramboll Sweden AB Cirkusplatsen, 1320057423ProjektKund : :

Martina Fastlund 13215242 BeställningsnummerKontaktperson 13215242: :

Krukmakargatan 21Adress Martina Fastlund 13215242Provtagare: :

118 51 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-11-15  13:35:

E-post martina.fastlund@ramboll.se 2021-11-18Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-11-30  16:05: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
-

Prov ST2132034/001, Metod W-CLPGMS01 Provet (erna) innehöll sediment och dekanterades före analys.

Prov ST2132034/001,002 metod W-PCBGMS05, dekanterades före analys.

Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.

Prov ST2132034/001, metod W-SPIGMS04, innehåller en oljefilm, analysen utfördes på hela provet.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Analysresultat

21R06GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2132034-001

2021-11-15 11:20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Filtrering W-PP-filt- -Ja LEPP-FILTR045----

Provberedning
Uppslutning W-PV-AC- -Ja LEP-HNO3-AC----

Metaller och grundämnen
Sn, tenn W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

As, arsenik W-SFMS-06µg/L 1.002.45 LEENVIPACK-DG± 0.28

Ba, barium W-SFMS-06µg/L 1.00618 LEENVIPACK-DG± 62

Cd, kadmium W-SFMS-06µg/L 0.200<0.2 LEENVIPACK-DG----

Co, kobolt W-SFMS-06µg/L 0.501.70 LEENVIPACK-DG± 0.19

Cr, krom W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Cu, koppar W-SFMS-06µg/L 1.008.14 LEENVIPACK-DG± 0.83

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEENVIPACK-DG----

Mo, molybden W-SFMS-06µg/L 1.006.29 LEENVIPACK-DG± 0.63

Ni, nickel W-SFMS-06µg/L 3.0010.1 LEENVIPACK-DG± 1.0

Pb, bly W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

V, vanadin W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Zn, zink W-SFMS-06µg/L 2.066.3 LEENVIPACK-DG± 8.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 W-ALIGMSµg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C8-C10 W-ALIGMSµg/L 10.0<10.0 PRENVIPACK-DG----

alifater >C10-C12 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C12-C16 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.35 PRENVIPACK-DG----

aromater >C10-C16 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.906 PRENVIPACK-DG----

metylpyrener/metylfluorantener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

metylkrysener/metylbens(a)antracener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

aromater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

BTEX
bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PRENVIPACK-DG----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

summa xylener W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PRENVIPACK-DG----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

acenaftylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

acenaften W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fluoren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fenantren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(a)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

krysen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(b)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(k)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

dibens(a,h)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

bens(g,h,i)perylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

indeno(1,2,3,cd)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.029 PRENVIPACK-DG----

summa PAH 16 W-SPIGMS04µg/L 0.080<0.232 PRENVIPACK-DG----

summa cancerogena PAH W-SPIGMS04µg/L 0.035<0.102 PRENVIPACK-DG----

summa övriga PAH W-SPIGMS04µg/L 0.045<0.130 PRENVIPACK-DG----

summa PAH L W-SPIGMS04µg/L 0.0150<0.0435 PRENVIPACK-DG----

summa PAH M W-SPIGMS04µg/L 0.0250<0.0725 PRENVIPACK-DG----

summa PAH H W-SPIGMS04µg/L 0.040<0.116 PRENVIPACK-DG----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 52 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 101 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 118 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 138 W-PCBGMS05µg/L 0.00120<0.00120 PRENVIPACK-DG----

PCB 153 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 180 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

summa PCB 7 W-PCBGMS05µg/L 0.00400<0.00390 PRENVIPACK-DG----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.050 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.070 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsatt

1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.30<0.30 PRENVIPACK-DG----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

aldrin W-OCPECD01µg/L 0.0500<0.0500 PRENVIPACK-DG----

dieldrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

endrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

isodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

telodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

beta-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

gamma-HCH (lindan) W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

heptaklor W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

cis-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

trans-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-endosulfan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,4-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.020<0.020 PRENVIPACK-DG----

pentaklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

hexaklorbensen (HCB) W-OCPECD01µg/L 0.0050<0.0050 PRENVIPACK-DG----

hexakloretan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

Klorfenoler
2-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

3-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

4-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

2,3-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4+2,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

2,6-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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3,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,5-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

pentaklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

21R08GVProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2132034-002

2021-11-15 11:40Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Filtrering W-PP-filt- -Ja LEPP-FILTR045----

Provberedning
Uppslutning W-PV-AC- -Ja LEP-HNO3-AC----

Metaller och grundämnen
Sn, tenn W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

As, arsenik W-SFMS-06µg/L 1.003.92 LEENVIPACK-DG± 0.41

Ba, barium W-SFMS-06µg/L 1.00517 LEENVIPACK-DG± 52

Cd, kadmium W-SFMS-06µg/L 0.200<0.2 LEENVIPACK-DG----

Co, kobolt W-SFMS-06µg/L 0.500.632 LEENVIPACK-DG± 0.102

Cr, krom W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Cu, koppar W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3bµg/L 0.02<0.02 LEENVIPACK-DG----

Mo, molybden W-SFMS-06µg/L 1.004.32 LEENVIPACK-DG± 0.44

Ni, nickel W-SFMS-06µg/L 3.00<3 LEENVIPACK-DG----

Pb, bly W-SFMS-06µg/L 1.00<1 LEENVIPACK-DG----

V, vanadin W-SFMS-06µg/L 5.00<5 LEENVIPACK-DG----

Zn, zink W-SFMS-06µg/L 2.010.3 LEENVIPACK-DG± 2.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 W-ALIGMSµg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C8-C10 W-ALIGMSµg/L 10.0<10.0 PRENVIPACK-DG----

alifater >C10-C12 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C12-C16 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

alifater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 10<10 PRENVIPACK-DG----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 W-SPIGMS04µg/L 1.00<0.30 PRENVIPACK-DG----

aromater >C10-C16 W-SPIGMS04µg/L 1.000.065 PRENVIPACK-DG± 0.020

metylpyrener/metylfluorantener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

metylkrysener/metylbens(a)antracener W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

aromater >C16-C35 W-SPIGMS04µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

BTEX
bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PRENVIPACK-DG----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

summa xylener W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PRENVIPACK-DG----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen W-SPIGMS04µg/L 0.0100.035 PRENVIPACK-DG± 0.010

acenaftylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

acenaften W-SPIGMS04µg/L 0.0100.062 PRENVIPACK-DG± 0.018

fluoren W-SPIGMS04µg/L 0.0100.223 PRENVIPACK-DG± 0.067

fenantren W-SPIGMS04µg/L 0.0100.080 PRENVIPACK-DG± 0.024

antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(a)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

krysen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(b)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----
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bens(k)fluoranten W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(a)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

dibens(a,h)antracen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

bens(g,h,i)perylen W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

indeno(1,2,3,cd)pyren W-SPIGMS04µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

summa PAH 16 W-SPIGMS04µg/L 0.0800.400 PRENVIPACK-DG± 0.120

summa cancerogena PAH W-SPIGMS04µg/L 0.035<0.035 PRENVIPACK-DG----

summa övriga PAH W-SPIGMS04µg/L 0.0450.400 PRENVIPACK-DG± 0.120

summa PAH L W-SPIGMS04µg/L 0.01500.0970 PRENVIPACK-DG± 0.0291

summa PAH M W-SPIGMS04µg/L 0.02500.303 PRENVIPACK-DG± 0.0909

summa PAH H W-SPIGMS04µg/L 0.040<0.040 PRENVIPACK-DG----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 52 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 101 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 118 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 138 W-PCBGMS05µg/L 0.00120<0.00120 PRENVIPACK-DG----

PCB 153 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

PCB 180 W-PCBGMS05µg/L 0.00110<0.00110 PRENVIPACK-DG----

summa PCB 7 W-PCBGMS05µg/L 0.00400<0.00390 PRENVIPACK-DG----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.080 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.085 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PRENVIPACK-DG----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.30<0.30 PRENVIPACK-DG----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 1.00<1.00 PRENVIPACK-DG----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar
MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

Klororganiska pesticider
o,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDD W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDE W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

o,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

p,p'-DDT W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

aldrin W-OCPECD01µg/L 0.0500<0.0500 PRENVIPACK-DG----

dieldrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

endrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

isodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

telodrin W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

beta-HCH W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

gamma-HCH (lindan) W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

heptaklor W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

cis-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

trans-heptaklorepoxid W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

alfa-endosulfan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,4-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.020<0.020 PRENVIPACK-DG----

pentaklorbensen W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

hexaklorbensen (HCB) W-OCPECD01µg/L 0.0050<0.0050 PRENVIPACK-DG----

hexakloretan W-OCPECD01µg/L 0.010<0.010 PRENVIPACK-DG----

Klorfenoler
2-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

3-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

4-monoklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.100<0.100 PRENVIPACK-DG----

2,3-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4+2,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.20<0.20 PRENVIPACK-DG----

2,6-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,5-diklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----
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2,4,6-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

3,4,5-triklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,5,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,5-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

2,3,4,6-tetraklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

pentaklorfenol W-CLPGMS01µg/L 0.10<0.10 PRENVIPACK-DG----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008 efter uppslutning av prov enligt 

W-PV-AC.

W-AFS-17V3b

Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Metod 200.8:1994 efter 

uppslutning av prov enligt W-PV-AC.

W-SFMS-06

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 

10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423, ISO 15680. Mätning utförd med GC-FID och GC-MS.

W-ALIGMS

Bestämning av fenoler, klorerade fenoler och kresoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 

12673. Mätning utförd med GC-MS.

W-CLPGMS01

Bestämning av klorerade pesticider och andra halogenerade ämnen enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 

8081 och DIN 38407-3. Mätning utförs med GC-ECD.

W-OCPECD01

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 

ISO 6468 och US EPA 8000D. Mätningen utförs med GC-MS eller GC-MS/MS.

W-PCBGMS05

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

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 intern 

instruktion som är baserade 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) f luoranten,  bens(k) f luoranten,  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.

W-SPIGMS04

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 

10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680. Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.

W-VOCGMS01

Beredningsmetoder Metod

Upplösning med salpetersyra i autoklav enligt SS 28150:1993 (SE-SOP-0400).W-PV-AC

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.
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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

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Toltorpbygg AB utrett förutsättningarna för ett 
seniorboende vid Cirkusplatsen i Oxelösund.  

Gällande riktvärden enligt SFS 2015:16 med ändringar enligt SFS 2017:359 
uppfylls utan åtgärder under förutsättning att en gemensam tyst uteplats ordnas på 
tomtens sydvästra del. En egen tyst uteplats kan ordnas till varje bostad förutsatt 
begränsad balkonginglasning.  
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1 Revidering 

1.1 Revidering A 
Rapporten har uppdaterats med nya plottar. Numera redovisas även maximala 
ljudnivåer vid fasad nattetid 22-06. Reviderade stycken markeras med ett turkost 
streck i marginalen. 

1.2 Revidering B 
Plottar Ak-21098-1-01 och Ak-21098-1-03 har uppdaterats; avaktiverade skärmar 
hade tidigare ingått i beräkningen och redovisat för-låga värden. 

2 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Toltorpbygg AB utfört en trafikbullerutredning för 
Cirkusplatsen i Oxelösund. Syftet med utredningen är att kontrollera förutsättningar 
för ett seniorboende bestående av tre huslameller, totalt 24 bostäder, 
sammanbundna via en gemensam vinterträdgård.,  

Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot nationella riktvärden 
enligt SFS 2015:216 och SFS 2017:359. 

3 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Planer, sektioner och fasader från Carlstedt Arkitekter AB daterade 2021-
05-06. 

• Trafikflödesmätningar från NTF (2017 och 2019) 
• Situationsplan med grundkarta i DWG-format tillhandahållen av Carlstedt 

Arkitekter AB 2021-05-19. 
• Trafikverkets Uppräkningstal för EVA 2020-06-15. 

4 Riktvärden 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar 
som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för buller från 
spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

5 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från NTF. Siffrorna motsvarar en prognos för år 2040. 
Siffrorna inom parentes motsvarar ursprungsvärden baserade på mätningar 
utförda 2017 och 2019. 

Observera att ljud från idrottsplatsen ej behandlas i denna utredning. 
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Vägtrafik (prognos för år 2040) 

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet 
[km/h]1) 

Björntorpsvägen 2 835 (2 226) 2,25 (2) 60 

Jogersövägen 952 (732) 0 (0) 40 

Stenviksvägen 371 (285) 0 (0) 40 

Vallsundsvägen 1 057 (832) 0 (0) 40 

Parkering 
Oxelösunds IK 

7202) 0  30 

1) ”NVDB på webb”, Nationell vägdatabas, Trafikverket 
2) Uppskattat värde av ACAD, 3 rörelser per p-plats per dygn. 

Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik. 

6 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 2. Redovisade värden motsvarar det högsta värdet för 
alla våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas även 1,5 meter över 
mark. 
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Beräkningsblad 

Ak-21098-1-01B Ekvivalent ljudnivå vid fasad, uteplatser, samt 1,5 m över 
mark  

Ak-21098-1-02A Ekvivalent ljudnivå vid fasad, uteplatser, samt 1,5 m över 
mark (reducerad hastighet på Björntorpsvägen) 

Ak-21098-1-03B Maximal ljudnivå vid fasad (nattetid) 1) 

Ak-21098-1-04A Maximal ljudnivå vid fasad (nattetid, reducerad hastighet 
på Björntorpsvägen) 1) 

Ak-21098-1-05A Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser 1,5 m över 
mark2)   

Ak-21098-1-06A Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser samt 1,5 m över 
(reducerad hastighet på Björntorpsvägen) 2) 

Ak-21098-1-07A Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser (inglasning), 60 km/tim 
på Björntorpsvägen 

Ak-21098-1-08A Maximal ljudnivå (dagtid) vid uteplatser (inglasning), 60 
km/tim på Björntorpsvägen2) 

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. 
Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA. 
1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medelnatt mellan kl. 
22 och 06. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medeltimme mellan 
kl. 06 och 22. 

Tabell 2. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 

7 Utlåtande 

7.1 Ljudnivå vid fasad 
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till högst 60 dBA med nuvarande 
hastighetsbegränsning på Björntorpsvägen (60 km/tim). Då hastigheten sänks till 
40 km/tim sjunker den högsta nivån till 56 dBA. I bägge fall uppfylls gällande 
riktvärden. 

Detta innebär att bostäder kan planeras utan hänsyn till buller.  

7.2 Ljudnivå vid uteplatser 
En tyst uteplats till respektive boende kan anordnas genom att delvis glasa in 
bullerutsatta balkonger, se Ak-21098-1-07A och 08A för översiktligt förslag, 
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alternativt ordnas en gemensam tyst uteplats på tomtens sydvästra del. Vid sänkt 
hastighet på Björntorpsvägen krävs mindre inglasning per balkong.  
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Beräkning utförd av
VSC

Ref. nr
21098-1

Datum
2021-08-16

Projektnamn

Cirkusplatsen - prognos 2040
Dygnsekvivalent ljudnivå, LpAeq,24h, dB(A) 
från vägtrafik. 60 km/tim på Björntorpsvägen.

Frifältsvärden vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2020 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:600
Ritningsnummer

Ak-21098-1-01B
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Cirkusplatsen - prognos 2040
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5 överskridanden kl 22-06.
Frifältsvärden vid mest utsatta del av fasad.
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Projektnamn

Cirkusplatsen - prognos 2040
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax,dag, dB(A) 
från vägtrafik. 60 km/tim på Björntorpsvägen. 

5 överskridanden per medeltimme kl 06-22.

CadnaA: Version 2020 MR 2 (32 Bit)
Skala
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Ritningsnummer
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från vägtrafik. 40 km/tim på Björntorpsvägen. 

5 överskridanden per medeltimme kl 06-22.

CadnaA: Version 2020 MR 2 (32 Bit)
Skala
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Ritningsnummer

Ak-21098-1-06A
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Cirkusplatsen - prognos 2040
Dygnsekvivalent ljudnivå, LpAeq,24h, dB(A) 
från vägtrafik. 60 km/tim på Björntorpsvägen.

Frifältsvärden vid uteplatser, ca 50% inglasning.

CadnaA: Version 2020 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:600
Ritningsnummer

Ak-21098-1-07A
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Cirkusplatsen - prognos 2040
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax,dag, dB(A) 
från vägtrafik. 60 km/tim på Björntorpsvägen. 

Ljudnivå vid uteplatser, ca 50% inglasning.
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Datum
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OXL1
00
v 1.0
2006-
11-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Sändlista tillhörande

Detaljplan för del av Oxelö 8:20, Vallsundsvägen
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Fastighetsägare:
Enligt särskild fastighetsförteckning

Myndigheter:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Sörmlandskustens räddningstjänst

Organisationer:
PRO Oxelösund/Sörmland
SPF Seniorerna Oxelösund
SKPF Pensionärerna, avd 43
Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping & Oxelösund
KPR - Kommunala Pensionärsrådet
KRFF - Kommunala rådet för funktionsfrågor
Attention Nyköping
DHR Södermanlands läns distrikt
FUB Södra Sörmland
Funktionsrätt Nyköping (f.d. Handikappalliansen)

Internt kommunen:
Mark och Exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Fastighet, Kommunstyrelseförvaltningen
Oxelö Energi
Miljö- och samhällsbyggnad

· Bygg

· Miljö
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Datum Dnr
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Beslut om antagande

Ändring av detaljplan för del av Östersviken (del av
Femöre 1:3 & 1:9) Oxelösunds kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenbeslut
Anta detaljplanen.

Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv Ab med en begäran om
planbesked för en ändring av detaljplanen för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen
i Östersviken. Nämnden gav planbesked 2019-12-17, MSN § 112. Oxelösunds
Båtvarvs verksamhet med tillfällig övernattning har hittills möjliggjorts genom ett
tidsbegränsat bygglov, men detta kan inte längre förnyas, därav behovet att ändra
detaljplanen. Ändringen omfattar även Saltö Marin AB, en långsiktig potential för dem.
Detaljplaneändringar rör sig vanligen om en eller några få bestämmelser och behöver
alltid rymmas inom den specifika detaljplanens syfte. Enligt planbeskrivningen är syftet
med nu gällande detaljplan "en utveckling av ett 'Marint Centrum' [..] [vilket dock inte
medges i gällande detaljplaner], [..] [varför] en lämplighetsprövning genom detalj-
planering [är] nödvändig". Möjlighet till tillfällig övernattning bedöms rymmas i syftet.
Risken för olycka utifrån hantering- och transport av brandfarliga ämnen som gasol,
bensin, diesel och naturgas har efter samrådet kvalitativt bedömts i PM Riskutredning.
En förhöjd risk för olycka med gasol och båtbränslen bedöms finnas inne på varvs-
områdena – rapporten föreslår riskreducerande åtgärder vilka de flesta behöver
hanteras i bygglovs- och tillståndsgivning för denna och intilliggande verksamheter.
Blandning av verksamheter inom hamn, varv och industri med olika form av bostäder
är generellt tveksamt och alltid situationsberoende.Förvaltningens bedömning, vilken
delas av Länsstyrelsen, är att ett genomförande av planen inte medför risk för betyd-
ande miljöpåverkan varför det inte gjorts någon MKB. Granskning av planförslaget
genomfördes 12 november – 7 december, 2021, under vilket det inkom totalt 3
yttranden, samtliga ifrån myndigheter och alla utan erinran. Planförslaget har därefter
inte
reviderats annat än att den äldre planbeskrivningen infogats längst bak i den nya.
Länsstyrelsen har till slut backat ifrån kravet om provtagning av marken och har ställt
sig positiva till nedan ändringar av gällande plankarta. Markanvändningen V – varvs-
verksamhet före-slås kompletteras med bestämmelsen en O1 – Varvsverksamhet med
tillfällig övernattning inomhus för gäster på våning 2 och utförandebestämmelsen
b1 – Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktad bort ifrån Lokalgata.
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Datum
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3. Ärendet
Planändringsområdena

Det norra planändringsområdetär beläget på nuvarande Saltö Marins fastighet Femöre 1:9

Det södra planändringsområdetär beläget inne på nuvarande Oxelösunds båtvarvs
fastighet Femöre 1:3.
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Datum
2022-01-12 PLAN.2019.10

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (denna handling), 2022-01-12
 Plankarta med ändring och beskrivning, 2022-01-03
 Ny Planbeskrivning med äldre Planbeskrivning (laga kraft 2008), 2022-01-04
 Granskningsutlåtande,2022-01-04
 PM Riskutredning, 2021-03-01

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planhandläggare

Beslut till:
Sökanden (för kännedom)
MSF Plan (för åtgärd)
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Antagandehandling
Datum 
2022-01-04   Dnr: PLAN.2019.10

PLANBESKRIVNING FÖR ÄNDRING AV DEL AV
Detaljplan för ÖSTERVIKEN  
omfattande fastigheterna FEMÖRE 1:2, 1:3 m fl 
samt del av FEMÖRE 1:4 i
Oxelösunds stad och kommun, Södermanlands län

Figur 1. Varvsområdena i Östersviken sett ifrån öster, med ett planändringsområde på vardera sidan viken. 
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FÖRORD
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en 
planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar 
själva markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden 
och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan.

Detaljplaneprocessen (Ändring av en detaljplan)
Processen som tillämpas vid en ändring av en detaljplan är samma process som gäl-
ler vid framtagande av en ny detaljplan. Nedan ges en generell förklaring. 

Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra en 
ändring av en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av en detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare 
att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess. 

Figur 2. Planprocessen för standardförfarande.
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Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta i skala 1:1000 (A1) med bestämmelser
• Planbeskrivning avseende Ändring av detaljplan, inklusive ursprunglig 

planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen)

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som är  
juridisk bindande.

Därtill finns följande utredning: 
• PM Riskutredning

1 INLEDNING
Ändringens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om 
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill kunna fortsätta 
att erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i den södra delen av 
Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov som 
nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för Österviken 
omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 mfl samt del av Femöre 1:4 (Dnr C5/2007) 
ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked 2019-12-06.

Senare har även Saltö Marin AB på fastigheten Femöre 1:9 kommit med i planpro-
cessen, vilka dock i dagsläget inte ser att de har behov av en möjlighet att erbjuda 
tillfällig övernattning.   

Föreslagen ändring av Detaljplanen för ÖSTERVIKEN omfattande fastigheterna 
Femöre 1:2, 1:3 m fl samt del av Femöre 1:4 innebär att befintlig användning 
Varvsverksamhet (V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom två mindre 
delar inom planområdet. De två planändringsområdena kompletteras även med 
bestämmelsen b1 i syfte att säkerställa ett lämpligt utförande av ventilationen för den 
tillfälliga övernattningen. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Den aktuella detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt  
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i ändringen  
är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra 
lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot 
bevakning av riksintressen.
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2 PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i Östersviken, cirka 1,4 kilometer söder om 
Oxelösunds centrum (fågelvägen), 3 km landvägen. Ändringen av detaljplanen gäller 
ett cirka 2,8 hektar (28 000 kvadratmeter) stort område.

Figur 3. Planområdet utpekat på översiktskarta med röd markering, till vänster. Ungefärligt område som 
berörs av ändringen inom röda rektanglar, till höger. Områdena utgör det norra och södra ändringsområdet.

Figur 4. Gällande fastigheter med ungefärligt område som ändringen avser inom röda streckade linjer.

Teckenförklaring
Fastighetsinformation

Traktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm

Övriga

Oxelösunds kommun

Kustbostäder AB

Oxelö Energi AB

Oxelösunds hamna AB

SSAB OXELÖSUND AB

Saknar lagfaren ägare

Utskriven: 7 maj 2020

0 4020 Meter

Ungefärlig skala: 1:1 000

¥ 1:9>1

1:9>2

1:3

1:4

Markägoförhållanden
Ändringen av detaljplanen omfattar del av fastigheterna Femöre 1:3 och Femöre 1:9.  
Femöre 1:3 och Femöre 1:9 är i privat ägo. Angränsande till norra planändringsområdet 
finns Femöre 1:4 som ägs av Oxelösunds kommun.
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Figur 5. Gällande detaljplan nu aktuell för planändring, 0481-P08/8, (även kallad C 5/2007 & dp1825) 
antogen 2008. 

3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Förslaget överensstämmer med översiktsplan för Oxelösunds kommun ”Oxelösund 2030”  
som vann laga kraft 2018-07-13 där området pekas ut för möjlig utveckling av industri-
verksamheter samt verksamheter kopplat till fiske-, turism- och båtnäringen. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Gällande detaljplan
Detaljplanen som planändringen avser vann laga kraft 2008-10-15. Planen anger 
för aktuellt område V Varvsverksamhet. Planbeskrivningen för denna ska läsas 
tillsammans med föreslagen ändring och bifogas därför. 
 
Angränsande detaljplan
Angränsande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande 
del av fastigheten Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 
Varvsverksamhet, handel, småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar 
samt VH1JK1 Varvsverksamhet, handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 
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Strandskydd 
Strandskyddet återinträder ej vid ändring av detaljplan och berörs därför inte. 

Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan
En Undersökning om risk för betydande miljöpåverkan har upprättats för planförslaget 
och och har samråtts med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Miljö- och samhällsbyg-
gnadsförvaltningens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan; en bedömning som utifrån de förutsättningar 
som presenterats delas av Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning bedöms 
därför inte behöva upprättas.  

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och stora  
delar av Femöre omfattas av riksintresse för friluftslivet. Hamnområdet med hamnbassäng  
i Östersviken är av riksintresse för yrkesfisket. Planändringen är också belägen nära 
riksintresset Oxelösunds Hamn och faleden in till denna. Planändringen bedöms inte 
påverka riksintressena. Området aktuellt för planändring är också beläget i närheten 
av Femöre naturreservat, men bedöms inte kunna ha någon påverkan på detta. 

Figur 6. Utsnitt ur Länsstyrelsens kartmaterial över riksintressen. Endast relevanta riksintressen redovisas.
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Figur 7. Övernattningsutrymmena är idag inrymda innanför de fem bortersta fönstrena på övervåningen.  
Detta område går under benämningen det södra ändringsområdet.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Tillfällig övernattning 
Tillfällig övernattning, knuten till varvsverksamheten, sker idag på fastigheten Femöre 1:3  
i södra delen av området genom ett tidsbestämt bygglov. På en del av övervåningen i 
byggnaden närmast Ljungholmsvägen har tre sovrum, ett uppehållsrum med pentry 
och en toalett ordnats för övernattande kunder. Ingång sker från gården i Figur 7 
nedan. Byggnaden rymmer även en liten båttillbehörs butik med lager. En karta över 
Oxelösund har satts upp på en av båthallarna som guide för långväga besökare.

Figur 8. Norra delen av planområdet rymmer även den varvsverksamhet, med det norra ändringsområdet 
beläget centralt på den högra bilden.

I norra delen av området, på fastigheten Femöre 1:9 finns ytterligare en varvsverksamhet.  
Denna saknar idag inrättningar för tillfällig övernattning. Verksamheten är belägen 
invid en lång södervänd kaj som sträcker sig ut till Östersvikens mynning. 
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Figur 10. Utdrag ur Länsstyrelsens kartaunderlag över potentiella markföroreningar.

Kulturmiljö 
En av kommunens äldsta byggnader, gården Östra Femöre, från 1700-talet är belägen 
på motsatt sida Ljungholmsvägen, endast 15 meter väster om närmsta byggnad som  
omfattas av planändring. Kommunens bedömning är att gårdens kulturmiljö inte 
påverkas negativt av planändringen. Gården har i detaljplanen användningen Q, vilket 
innebär att endast användning som är anpassade till bebyggelsens kulturvärden medges.  

Markförorening 
Det finns konstaterade markföroreningar inom den del av detaljplanen som är aktuell  
för planändring, se karta nedan. Föroreningen är knuten till varvsverksamhet som 
under lång tid bedrivits på platsen. Vid provtagning på fastigheten Femöre 1:3 
påvisades föroreningar av koppar, zink, bly, PAH och tennorganiska föroreningar. År 
2009 skedde sanering ner till nivån MKM (mindre känslig markanvändning) på delar 
av fastigheten. På fastigheten Femöre 1:9 har en inventering påvisat en måttlig risk 
för potentiell markförorening. 

Figur 9. Gården Östra Femöre ligger i direkt anslutning till det södra planändringsområdet.
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Länsstyrelsen konstaterar utifrån detta att det finns en risk att övernattande exponeras 
för emissioner ifrån dessa markföroreningar.  

Då denna detaljplan hanterar förutsättningarna att kunna medge tillfällig övernattning 
inom områden där fortsatt varvsverksamhet förutses  bedrivas, är det på förhand givet 
att samma krav som normalt ställs på verksamheter med tillfällig övernattning, så 
som hotellverksamheter, inte kommer att kunna efterlevas. Förutsättningar att kunna 
sanera marken ner till nivån KM, Känslig Markanvändning saknas, samtidigt som risken 
för den enskilde boenden i den småskaliga verksamhet som avses bedrivas bedöms 
som liten. I dialog med Länsstyrelsen har vi landat i att avgränsas verksamheten till ett  
så litet område som möjligt-, befintlig verksamhet inte utökas- och verksamheten styrs  
till att endast få ordnas ovanför markplanet så får exponeringsrisken anses minimerad. 

Risk för olycka med farligt gods 
Med anledning av ett ökande antal transporter med farligt gods kring Östersviken har 
kommunen låtit konsultfirman Ramböll göra en kvalitativ riskbedömning av risken för 
en olycka med farligt gods kallad PM Riskutredning.  

Farligt gods transporter sker idag längs Femörevägen på nordsidan av det norra 
ändringsområdet. Inom något år förväntas även Ljungholmsvägen få farligt gods-
transporter då båtmacken i Badhusviken är planerad att omlokaliseras till södra sidan 
av Östersviken. Därtill trafikeras farleden idag av mindre mängder farligt gods till- och 
från Oxelösunds Hamn, men som med anledning av SSAB:s omställning kommer att 
öka väsentligt åtminstone på kortare sikt. Mindre mängder gasol förvaras också inne 
på varvsområdet i särskilt skåp och bränsle finns i båtarna.

En kvalitativ riskbedömning fokuserar på att värdera, snarare än att kvantifiera, risken 
för en olycka något som Sörmlandskustens räddningstjänst bedömt som lämpligt. 
Den enskilda miljöfarliga verksamheten riskbedöms kvantitativt vid prövning- och 
omprövning av deras miljötillstånd. 

Risken för en olycka med farligt gods bedöms som störst med gasolen och bränslet 
som förvaras inne på varvsområdet. Risken är förhöjd, men med riskreducerande 
åtgärder bedöms en acceptabel risk för övernattande gäster och kringboende kunna  
nås. Flytt av gasol och bränslelagring minimum 100 meter ifrån övernattningsrummen 
och säkerställande av att båtarna töms på bränsle inför långtidsförvaring reducerar  
risken för en olycka med brandfarliga ämnen. Icke brännbar fasad och takkonstruktion, 
direkkoppplat brandlarm och friskluftsintag för ventilationen riktat bort ifrån väg med  
farligt gods-transporter samt förvaring av gasol och andra bränslen reducerar 
konsekvenserna av en olycka. Se PM Riskutredning ss. 12 för detaljer avseende 
riskreducerande åtgärder.   
 
De farligt gods transporter som kommer att beröra området är så få till antalet att de 
bedöms innebära en acceptabel individrisk. Transporterna på farleden är belägna 
mer än 500 meter ifrån området för tillfällig övernattning och risken för en olycka 
som påverkar den tillfälliga övernattningen bedöms utifrån detta som mycket låg. Vid 
större förändringar i verksamheten på och i anslutning till området kan uppdatering av 
riskanalyser behöva utföras och därtill en översyn av detaljplanen. Övriga villkor för 
verksamheterna hanteras lämpligen i tillstånd/anmälan för aktuell verksamhet. 

Bygglov för- eller i anslutning till tillfällig övernattning ska samrådas med räddningstänsten. 
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5 PLANÄNDRING
Ändringen består av att en del av ett användningsområde med användningen 
V Varvsverksamhet kompletteras med användningsbestämmelsen O1 Tillfällig 
övernattning. Den tillfälliga övernattningen är preciserad till att endast gälla inomhus,  
på våning 2 och endast som ett komplement till huvudanvändningen V 
Varvsverksamhet. Gränserna för planändringen redovisas i figur 11 nedan.

Den tillfälliga övernattningens lokalisering nära farligt gods-transporter ocht inom 
V Varvsverksamhet kräver riskredu-cerande åtgärder, se s. 9. Därför har även en 
egenskapsbestämmelse om utförandet av ventilationen, b1 , lagts till för att minska 
risken att giftig rök förs in i byggnaderna via friskluftsintagen för ventilationen.  

Figur 11. Utsnitt ur plankartan där de två planändringsområdena syns som röda användningsgränser.
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Konsekvenser av planändringen
Prövning vid ändring av en detaljplan omfattar det som ändringen avser. Vid ändring 
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.

Planändringen innebär att verksamheter inom de aktuella områdena får hyra ut 
övernattningsrum anpassade till verksamheten då detta bland- annat efterfrågas av 
verksamheternas långväga kunder, exempelvis i samband med reparationer och 
upptagning/sjösättning av båtar. Ett tidsbegränsat bygglov har tidigare möjliggjort 
detta. Med kompletteringen med användningen O1  permanentas möjligheten för  
tillfällig övernattning. O1 och b1 med tillhörande nya användnings- och egenskaps-
gränser har givits en röd färg på plankartan för att tydligt kunna utläsas som ändringar 
av plankartan. 

Planändringarna innebär inte någon skillnad vad avser utformningen av allmänna 
platser, kvartersmarkens anordnande, utnyttjandegraden, begränsningar av markens 
bebyggande eller bebyggelsens placering. 

I och med ändringen anpassas delen av detaljplanen till området öster om planområdet  
och skapar på så sätt ett enhetligt område inom vilket tillfällig övernattning tillåts. Angräns- 
ande detaljplan i öster, Österviken Fiskehamnen etapp 2, omfattande del av fastigheten 
Femöre 1:4 m.fl. anger angränsande områden som VHJ1RK1 - Varvsverksamhet, handel, 
småindustri, kulturell verksamhet, tillfälliga övernattningar samt VH1JK1  - Varvsverksamhet,  
handel, småindustri, tillfälliga övernattningar. 

Dialog bör i ett tidigt skede ske med Räddningstjänsten i bygglovsprocesserna i- och i  
anslutning till tillfällig övernattning inom område med användningen V - varvsverksamhet. 
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Arbetet med ändring av detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler om 
standardförfarande. Inkomna synpunkter under samråd och granskning sammanställs 
i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet skickas ut till de som har inkommit 
med synpunkter under planprocessen. Tillfälle att ta del av- och lämna synpunkter på 
planförslaget ska finnas i samråds- och granskningsskedet. 

Tidplan
Samråd         juni-aug 2020
Granskning   nov-dec 2021
Antagande    kvartal1 2022

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen.

Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut har fastighetsägare inte längre någon 
garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen innebär inga fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplaneändringen
Ändring av detaljplanen bekostas av exploatör genom planavtal.

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin      Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef   Planhandläggare

























































Antagandehandling 1 (5)

Datum

2022-01-04 PLAN.2019.10

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Granskningsutlåtande

som tillhör Ändring av detaljplan för del av Östersviken
(del av Femöre 1:3 & 1:9)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Varvsområdena i Östersviken sett ifrån öster, med ett planändringsområde på vardera sidan viken.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Bakgrund
Den 4:e september 2019 inkom Oxelösunds Båtvarv AB med en begäran om
planbesked för fastigheten Femöre 1:3 i Fiskehamnen. Företaget vill fortsätta
att kunna erbjuda sina kunder tillfällig övernattning på sin fastighet i södra
delen av Fiskehamnen. Hittills har uthyrningen möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov
som nu inte kan förlängas ytterligare. Fortsatt uthyrning kräver att Detaljplan för
Östersviken omfattande fastigheterna Femöre 1:2, 1:3 med flera samt del av Femöre
1:4 (Dnr C5/2007) ändras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade planbesked
2019-12-06.

Ändringens syfte
Syftet med detaljplaneändringen är att medge tillfällig övernattning även inom de västra
delarna av Fiskehamnen i Östersviken. Den tillfälliga övernattning som idag bedrivs har
inte stöd i nu gällande detaljplan från 2008. Verksamhetens tillfälliga bygglov kan inte
förlängas mer.

Detaljplaneändringen innebär i huvuddrag att befintlig användning Varvsverksamhet (V)
kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom del av planområdet.

En detaljplaneändring behöver rymmas inom detaljplanens syfte. Syftet med
detaljplanen från 2008 var att medge en transformation av Östersviken från
kommersiell fiskehamn till verksamheter mer riktade mot småbåtsverksamhet.

Det är kommunens bedömning att detaljplaneändringen ryms inom syftet för
detaljplanen som nu föreslås ändras.

Planförfarandet
Granskning genomfördes 12 november - 7 december 2021. Kungörelse om granskning
sattes upp på digitala anslagstavlan 11 november och annonserades i SN (Söderman-
lands Nyheter) lördag 13 november. Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens
bibliotek Koordinaten samt på kommunens hemsida. Underrättelse om granskning har
även skickats till berörda den 12 november och till myndigheter den 15 november.

Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter från allmänhet, myndigheter och
övriga.

Tidigare har ett samråd genomförts 23 juni – 18 augusti 2020 under vilket 4 yttranden
inkom varav 2 utan erinran. Samtliga yttranden var ifrån myndigheter.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under samrådstiden har 3 synpunkter inkommit, varav samtliga ifrån myndigheter. Det
angivna datum som finns angivet i samband med synpunkten är det datum då det
diarieförts i kommunen. I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.

Om långa granskningsyttranden har inkommit har ansvarig handläggare sammanställt
en kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Utan erinran:

Sörmlandskustens räddningstjänst (2021-12-01)
Sörmlandskustens räddningstjänst har som det får det förstås ingen erinran mot
planförslaget men gör följande medskick:

”Om räddningstjänsten krävs för utrymning av övernattningslägenhet behöver
räddningstjänsten förutsättningar att öppna grinden in till området.
Fastighetsägaren ombeds ta kontakt med räddningstjänsten för samråd kring hur
nämnd grind kan öppnas.

För Sörmlandskustens räddningstjänst,
Mikael Blomberg, Brandinspektör”

Kommentar

Noteras. Kommunen har underrättat fastighetsägaren om detta.

Lantmäteriet (2021-12-01)
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.

För Lantmäteriet,
Matilda Rödin

Kommentar

Noteras.
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Utan erinran, fortsättning:

Länsstyrelsen (2021-12-01)
Er beteckning PLAN.2019.10, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2021-11-15.

Länsstyrelsen har mottagit förslag till ändring av detaljplan för granskning enligt 5 kap.
20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med ändringen av gällande
detaljplan, 0481-P08/8 med laga kraft 2008-10-15, är att möjliggöra tillfällig övernattning
inom två mindre områden. Hittills har uthyrning möjliggjorts av ett tidsbegränsat bygglov
som nu inte kan förlängas ytterligare. Ändringen innebär att befintlig markanvändning
Varvsverksamhet (V) kompletteras med Tillfällig övernattning (O1) inom delar av
planområdet. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om länsstyrelsen
bedömer att

 riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,

 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,

 strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

 mellankommunala intressen inte samordnats på ett lämpligt sätt

 bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter avseende hälsa och säkerhet som
framfördes i Länsstyrelsens samrådsyttrande, daterat 2020-08-18. Länsstyrelsen har
inget ytterligare att tillägga i frågan om hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller
andra allmänna intressen.

Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till ingripandegrunderna i11 kap. 10 § PBL
och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsen ser positivt på att det i planbeskrivningen tydligt påtalas att efterföljande
bygglov för tillfällig övernattning ska samrådas med räddningstjänsten samt att detta
även gäller för bygglov i anslutning till tillfällig övernattning.

De som medverkat i ärendet

I handläggningen av ärendet har samråd skett med Patrik Holmer (förorenade
områden) samt Fredrik Nilsson (risk och säkerhet).

Ulrika Larsson
Planhandläggare

Kommentar

Noteras.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har det under tiden för granskningen inkommit 3 gransknings-
yttranden, samtliga utan erinran. Yttranden har i den mån det behövts bemötts med
kommentarer ovan.

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:

De inkomna yttrandena har inte gett upphov till några ändringar i planhandlingarna.

Synpunkt ifrån det tidigare samrådet som inte blivit tillgodosedd

 Sörmlands museums önskan om att området för planändringen utökas till att
omfatta även bevarandebestämmelser ur kulturmiljöhänseende för torpet Öster
Femöre, med adress Ljungholmsvägen 2, har inte kunnat tillgodoses.

Kommunen tar till sig Sörmlands museums synpunkt om behovet av
bevarandebestämmelser på torpet Öster Femöre, men ser inte att frågan kan
hanteras inom denna planprocess. Utvidgningar av planområdet för en
planändring efter att samråd hållits måste noga vägas mot risken för en mer
komplicerad och utdragen planprocess.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nils Erik Selin Göran Deurell
Miljö- och samhällsbyggnadschef planarkitekt
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1. Syfte

Syftet med detta PM är att klargöra och besvara frågor från Länsstyrelsen som
framkommit i processen av framtagandet av förslag till ändring av detaljplanen
på fastigheterna vid Östervikens fiskhamn i Oxelösund. Riskutredningen gäller
Planområdet Femöre 1:4 samt fastigheterna Femöre 1:2, 1:3, 1:9, 1:10.
På fastigheterna Femöre 1:3, planeras uthyrning av rum vilket är främsta skälet
till denna riskutredning, men även den eventuella risker som planerade
tankstationer medför. Se figur 1 nedan över aktuellt planområde.

Detta PM utgör ingen fullständig riskutredning för risker för tredje man, men
utgör underlag till detaljplaneändring.

Datum 2021-03-01

Ramboll Sweden AB
Lokgatan 8
211 20 Malmö

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 54 47

Unr 1320048816

Ramboll Sweden AB
Org nr 556133-0506
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Figur 1 Planområde ändrad detaljplan.

2. Bakgrund

Inom planområdet har varit varv för fritidsbåtar och fiskehamn sedan
åtminstone 1950-tal. Det finns också försäljning av båtar och båttillbehör på
området. Sjöfartsverket planerar även att flytta sin lotsverksamhet för farleden
utanför till planområdet. Även kustbevakningen planerar verksamhet inom
området. Dessa verksamheter planerar för en tankstation norr om planområdet.

Bakgrunden till ändring av detaljplanen är att det finns ett temporärt bygglov för
övernattningsrum aktuella fastigheter (detta bygglov har funnits sedan 2006).
Varvet vill kunna erbjuda tillfällig övernattning till gäster till varvet. Det kommer
också att byggas en tankstation för småbåtar inom planområdet på fastigheten
Femöre 1:56 samt även en planerad tankstation för lotsverksamheten och
kustbevakning vilket kommer att påverka mängden farligt gods som
transporteras inom området.  Detaljplanen (Oxelösund stad, 2008-09-17) tillåter
inte hotell-verksamhet. Länsstyrelsen i Södermanland har i ett yttrande enligt
punkt 3 nedan begärt en kompletterande riskutredning med anledningen av den
förändrade uthyrningsverksamheten.

Avståndet till bostäder på vissa ställen är mindre än 200 meter från de
viktigaste identifierade riskkällorna för övernattande personer vilket är kortare



PM Riskutredning

ÄDP Österviken

Unr 1320048816\\
ra

m
se

\p
ub

\s
to

2\
ss

t\
20

20
\1

32
00

48
81

6,
äd

p
ös

te
rv

ik
en

\3
_p

ro
je

kt
\r

is
ku

tr
ed

ni
ng

\p
m

ris
ku

tr
ed

ni
ng

än
dr

in
g

av
de

ta
ljp

la
n

ös
te

rv
ik

en
ox

el
ös

un
d_

20
21

-0
3-

01
ve

r
3.

do
cx

3(14)

än Boverkets rekommendationer (Boverket, 1995) till en industri. Det är
ytterligare en anledning att denna riskutredning görs.

Figur 2 Översiktskarta med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt område
markerat med gult som omfattas av planändringen. Röd markering är tank
(södra delen) samt ledning ut på piren till tankstationen. På kartan markeras
även läge för olika aktörer på området.

3. Yttrande från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i län har i ett samrådsyttrande lämnat synpunkter på förslag till ny
detaljplan 2020-08-18 med Dnr 402-5076-2020.

Yttrande har titeln: Ändring av detaljplan för Österviken, Femöre 1:2, Femöre
1:3 m.fl. samt del av Femöre 1:4, Oxelösund, Oxelösunds kommun

Relevanta synpunkter med hänsyn till riskutredningen presenteras enligt
nedanstående citat.

Markanvändning
”För varvsverksamhet (V) gäller naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig
mark-användning (MKM). För tillfällig övernattning (O1) gäller normalt
naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) men beroende
på riskbedömningens resultat kan det vara möjligt att göra avsteg.
Erfarenhetsmässigt så medför varvsverksamhet en betydande belastning på
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miljön med ett flertal potenta föroreningar som i betydande utsträckning kan
påverka människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av att möjliggöra markanvändning för
Tillfällig övernattning (O1) inom ett större område än vad det tidsbegränsade
bygglovet avsåg. Inför granskningen behöver markanvändningen preciseras så
att det blir tydligt vilken typ av tillfällig övernattning som avses att tillåtas.”

Risk för olyckor - farligt gods
”Det tidsbegränsade bygglovet har gällt en begränsad del av planområdet, men
föreslagen planändring ger möjlighet att utöka övernattningsverksamheten
relativt omfattande. Plan-förslaget har inte beaktat eventuella risker med
föreslagen markanvändning. Exempelvis gränsar området mot en väg som
transporterar dieselolja till en bunkerdepå. Denna typ av transporter kan komma
att öka om lotsstationen omlokaliseras hit.”

Vilken typ av övernattning som föreslås i ny ändring till detaljplan
”I planförslaget föreslås markanvändning Tillfällig övernattning (O1). För att
detaljplanen ska bli tydlig behöver det preciseras vilken typ av tillfällig
övernattning som tillåts alternativt vilken typ av tillfällig övernattning som inte
tillåts.”

4. Metodik riskutredning

Denna riskutredning görs enbart genom att via en enkel utredning identifiera
möjliga risker för olyckor eller ohälsa för övernattningsgäster och andra som
vistas inom planområdet samt kvalitativt bedöma dessa risker. Miljörisker med
tankstationen berörs endast översiktligt då miljörisker får hanteras sinom ramen
för tillstånd för den verksamheten. Markanvändning berörs dock då
Länsstyrelsen har haft synpunkter på denna.
Intervjuer genomfördes med företrädare för de som är verksamma på
planområdet samt hamnen som ligger ca 500-600 från planområdet.

De personer som intervjuades var:

· Oxelösunds Båtvarv AB, Varvsverksamheten på Femöre 1:3
(Ljungholmsvägen 3): Catarina Hagstrand, mobil 070-657 94 10

· Oxelösunds Båt & Motor AB (Hyresgäst): Daniel Berg, Tel. 0155-319 00

· Saltö Marin AB. Femöre 1:9 (Varvsvägen 1) Mats Lindqvist, Mobil 070-
651 88 88
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· Femöre 1:12 (Varvsvägen 9). Ägs av Kustbostäder i Oxelösund AB.
Nuvarande Hyresgäst:  Kuststation Oxelösund,  Kustbevakningen växel:
0776-70 70 00

· Oxelösunds hamn, Robin Ström, Tel. 0155-25 80 12

· Sjöfartsverket Oxelösunds Lotsstation. För området norr om
Fiskehamnsvägen, nordöst om Fiskehamnsvägen 7: Framtida
sametablering av Sjöfartsverket Oxelösunds Lotsstation,
Lotsområdeschef Jimmy Rosander, Tel. 010-478 48 25
Driftchef Rickad Karlsson Tel 010-478 50 17

· Miljöförvaltningen i Oxelösund, Tel. 0155-380 00
Emilia Torstensson.

5. Beskrivning nuvarande och planerad verksamhet på
planområdet

Tankstation för båtar vid Fiskehamnen.
Den planerade tankstationen kommer att servas av en tank belägen ungefär vid
den röda pricken enligt Figur 2. Planerad cistern för bränsle kommer att vara på
totalt 45 kbm (uppdelade i flera fack för olika typ av bränsle).
Årlig förbrukning ligger i snitt på ca 65 kbm diesel och 50 kbm bensin. dvs totalt
ca 135 kbm bränsle per år.

Det antas i denna riskutredning att varje leverans till cistern blir 30 kbm,
maximalt 6-10 tillfälle med farligt gods transporter under ett år. De flesta
transporter kommer att ske under sommarmånaderna.

Oxelösunds Båtvarv AB
Fastigheten Femöre 1:3 inrymmer Båtvarvet. Byggnaden på fastigheten som
avser att inrymma övernattning är byggd 1971.

Övernattningsverksamheten är maximalt under 4 månader per år med ca 70
personnätter, d.v.s. i snitt en person var femte natt. Vanligen sker övernattning
under vår och höst när personer arbetar med sina båtar.

Uppvärmning sker med luft/vatten värmepump samt några oljefyllda
elradiatorer på ovanvåningen där övernattning förekommer.

Företaget i byggnaden har endast mindre mängder brandfarlig vätska till
försäljning och den förvaras i ett kemikalieskåp. Dessutom förvaras gasol i båtar
i lokalerna. Det finns ca 28 gasolflaskor (mellan 5-10 l per flaska) i två hallar för
förvaring av båtar. Den ena hallen ligger i samma vinkelbyggnad som
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övernattningsrummen, men på nedre plan och inte direkt under rummen. Denna
hall är en separat brandcell. Den andra hallen (vit byggnad) ligger 200 m från
planerad övernattning.  Gasolen förvaras också ute i fristående ”blå hall”, även
den ca 200 m från övernattningsrummen. Denna hall är en egen brandcell.

Brandinspektion utförd senast 2011 av Räddningstjänsten 2011.
Det finns en extra utrymningsväg på ovan våningen med en brandstege. Det
finns brandvarnare i byggnaden, men de är inte koppade till någon larmcentral.

Oxelösunds båtvarv bedriver även en båttvätt. Denna tvätt har en
reningsanläggning. Inga risker för övernattningsgäster förväntas av
tvättanläggningen.

Oxelösunds Båt & Motor AB
Företaget som hyr lokal i Femöre 1:3 förvarar lite brandfarlig vätska och gas i
plåtskåp, t.ex. T-sprit och aerosoler. De förvara också maximalt själva 20 L
gasol i lokalerna. Ingen försäljning sker av brandfarlig vara.

Saltö Marin AB
Företaget finns på fastigheten Femöre 1:9. Byggnaden på denna fastighet är i
med plåtfasad med stålstomme samt glasfiberisolering och gips i väggarna.
De hyr ut plats för vinterförvaring av båtar. Ca 20 båtar förvaras normalt i
byggnaderna under vintersäsongen.

Saltö Marin har bara någon enstaka flaska T-sprit som brandfarlig vätska, men
uppställda båtar innehåller normalt bränsle och gasol och gissningsvis i samtliga
båtar. Saltö Marin kommer inte ha någon kommersiell uthyrning för
övernattning i de rum som finns i byggnaden. Om övernattning sker blir det
spontant av någon som jobbar sent, men detta är inte avsikten med dessa rum
utan de är enbart för att användas dagtid.

Byggnaden har inga brandvarnare.

Sjöfartsverket Lotsverksamhet
Enligt Lotschefen Jimmy Rosander ligger samlokalisering med Kustbevakningen
för en gemensam tankanläggning troligen längre fram i tiden och därför utreds
detta inte. Tankanläggningen kommer i början enbart att serva Sjöfartsverket.
Den kommer att bestå av en tank för diesel på 20 kbm och en tank för metanol
på 10 kbm. Farligt gods transporter till denna tankstation kommer att passera
på Fiskhamnsvägen norr om fastigheten Femöre 1:9. Det blir ca. två transporter
av diesel och fyra av metanol i månaden.

Den planerade tanken är ca 400 m från Femöre 1:9 där övernattning planeras.
Farlig gods transporterna till Sjöfartsverkets tankstation är som närmast ca 150
m från Femöre 1:3. Den övernattning som berörs mest av tänkt tankstation är
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en husbildparkering på området vid tankstationen samt övernattningsstugor
sydöst om denna station.
Uppgifter om denna tankstations storlek saknas när detta PM skrivs.
Tankstationen ligger dock betydligt längre bort än de 25 m som MSB
rekommenderar till påfyllningslats för en bensinmack (MSB, 2015).

Oxelösunds hamn samt farled
Hamnen är placerad ca 700 m från planområdet (Femöre 1:3 med
övernattningsrummen) och på farleden utanför Femöre passerar tank- och
kemikaliefartyg med farligt gods i form av eldningsolja, naturgas (LNG),
natronlut och svavelsyra. Oxelösunds Hamn är en Sevesoanläggning på den
högre kravnivån  (Länsstyrelsen Södermanlnds län, 2007). Här förvaras olja,
diesel, LNG-gas.

Nedanstående anläggningar som hanterar farligt gods finns för närvarande inom
Oxelösunds hamnområde på ca 700 m från planområdet på Femöre:
Bergrumsanläggning för ca 1 million ton
Cistern för svavelsyra för ca 5 000 kubikmeter och
Cistern för natronlut för ca 6 200 kubikmeter
LNG-terminal fullt utbyggd 15 000 ton (33 000 kubikmeter)

Farligt gods transporter till hamnen sker enligt den riskutredning som gjorts för
farligt gods huvudsakligen till lands (Cowi, 2019). Dessa transporter berör inte
planområdet då de kommer in norrifrån till hamnen. En del mängder farligt gods
transporteras på farleden utanför, men det finns ingen farligt gods utredning av
vilka mängder det rör sig om. Enligt Cowis utredning är det dock mindre
mängder farligt gods i dagsläget som transporteras med fartyg. I framtiden
kommer dock LNG att transporteras i farleden. Mängder och frekvens av LNG
som ska transporteras är dock oklart. Fartyg i farleden framförs med hjälp av
lots. Risken för att en olycka i farleden skulle beröra just övernattningsrummen i
planområdet bedöms som mycket låg.

De mängder som transporterades under 2019 presenteras i figur 4 nedan.

Figur 3 Farligt gods transporterat på farleden till Oxelösunds hamn under 2019.
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Det ligger bostäder och sommarstugor längs farleden på närmare avstånd från
farleden som skulle drabbas i händelse av en olycka. Övernattningsbostäderna
ligger mer än 500 m från farleden.

Det faktum att lots används i farleden och att fartyg i Östersjön som
transporterar farligt gods är dubbelbottnade minskar risken för olyckor.

Brunnar på området
Det finns en dricksvattenbrunn (på Femöre 1:5 ) redovisad i SGUs. Brunnsarkiv
(Statens Geologiska Undersökning (SGU), 2021) inom planområdet samt en
energibrunn (på Femöre 1:9).

Vattenförekomster
Det ytvatten som berörs av planerad tankstation och de farligt godstransporter
som kommer att ske till området är i första hand havet.
Grundvattenkapaciteten i berggrunden är ca 2000-6000 l/h.

Enligt VISS (VISS, 2021) finns ingen betydande vattenförekomst på platsen där
tankstationen för båtar planeras (förutom havsvattnet).

Markförhållanden
Vid planerad tank för båttankstationen är marken hårdgjord genom asfalt. Det
är berg nära ytan under asfalten. Jordlagren närmare Femöre 1:9) på
gårdsplanen är det glacial lera. Denna lera är inte särskilt genomtränglig vid
eventuell lycka med farligt gods utan utsläpp kommer i så fall ske till havet.

Markanvändningen
Markanvändningen blir fortsatt mindre känslig markanvändning. Här kommer
ingen förändring att ske. Den verksamhet som bedrivs på området har troligen
gett upphov till olje- och PAH-föroreningar t.ex. från användning av tjära.
Historiskt ska också blymönja ha använts på området. Detta framkommer i den
MIFO fas 1 som gjorts på området (Oxelösunds stad, 2006). Viss sanering har
enligt MKB för tidigare detaljplan skett (Oxelösunds stad, 2008). Provtagning av
markföroreningar har utförts enligt uppgift på området (uppgifter från
Oxelösunds varv), men ingen provtagning inne i byggnaderna. Inga
provtagningsrapporter eller rapporter om marksanering har lokaliserats, mer är
än på tvättvatten från båttvätten och detta är inte relevant för eventuella
föroreningar som kan beröra övernattningsgäster.
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6. Översiktlig identifiering av risker

Detta avsnitt avser inte att utgöra någon fullständig riskutredning för
Fastigheterna eller avseende riskerna för tredje man. Avsnittet beskriver vissa
risker samt de risker som tas upp i Länsstyrelsens samrådsyttrande.

· Risk för en allvarlig gasexplosion med gasol (BLEVE Boiling liquid
expanding vapor explosion) vid påfyllning av cistern till tankstationen.
Då det endast blir max 6/år leveranser till den tankstation som ligger
närmast övernattningsrummen bedöms denna risk som mycket låg.
Sommarstugor i närområdet kommer i så fall troligen att drabbas mer i
händelse av olycka då dessa ofta är bebodda mer än 70 personnätter
per år. Låg risknivå bedöms för personer som vistas i planområdet.
Lagringen av bensin i planerad tankanläggning blir dimensionerande för
risker för brand och explosion i tankanläggningen.

Den planerade cisternen på 45 m3 ligger ca. 200 m från planerad
övernattningsverksamhet. Se figur 3 nedan. Enligt MSBs riktlinjer gäller
skyddsavstånd på minst 25 m från påfyllningsställe vid bensinmack till
område där människor vistas (MSB, 2015). I detta fall är avståndet
betydligt större. Då det endast blir max 6 leveranser till den tankstation
som ligger närmast övernattningsrummen bedöms denna risk som
mycket låg. Sommarstugor i närområdet kommer i så fall att drabbas
mer i händelse av olycka då dessa ofta är bebodda mer än 70
personnätter per år.

Avståndet till planerad tankstation för lotsverksamheten hos
Sjöfartsverket är minst ca 350 m.

Låg risknivå bedöms för personer som vistas i planområdet.

Figur 4 Avstånd mellan byggnad med övernattning och ny tankanläggning
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· Risk för brand i bygganden på Femöre 1:3 under vinterhalvåret med
båtar som dels ofta är i brännbar polystyren samt innehåller bensin eller
diesel och gasol. En sådan brand kan få ett snabbt förlopp och det
kommer att bildas mycket giftig rök. Det bedöms att risknivån p.g.a.
detta är förhöjd inom planområdet och att riskreducerande åtgärder
behöver införas. Se förslag nedan till åtgärder.

· Farligt gods transporter inne på området och i närområdet. Maximalt 6
transporter per år av diesel kommer att ske närmast
övernattningsbostäderna. Detta innebär få transporter. Till
Sjöfartsverkets tankstation blir det ca. 6 transporter/månaden av farligt
gods, men dessa transporter går längre bort från planerad övernattning.
Risknivån bedöms som låg för personer som vistas i planområdet.

· Farligt godstransporter utanför planområdet till annan verksamhet t.ex. i
farleden till Oxelösunds hamn. Farleden ligger relativt långt bort (över
500 m) och det transporteras enligt farligt gods-utredningen relativt små
mängder farligt gods denna väg. Se figur 3 för mängder.  Mycket låg
risknivå för personer i planområdet.

Det planeras dock när LNG-terminalen är fullt utbyggt att transporteras
LNG på farleden till denna. Terminalen kommer att förvara 15 000 ton
(33 000 m³). Cowi har dock inte utrett dessa farligt gods transporter
med fartyg. De årliga mängder som ska transporteras framgår inte i
deras utredning, utan endast ovanstående maximalt lagrade volym. MSB
anger säkerhetsavstånd mellan en byggnad och en tank för t.ex. gasol
eller gasklockor på över 100 kbm (MSB, 2020). I inga fall är det fråga
om avstånd på över 500 m, som till farleden. I MSBs föreskrift om
hantering av brandfarlig gas (MSBFS, 2020:1) ges t.ex. ett
säkerhetsavstånd för en gasolcistern på 100 m. till svårutrymda lokaler.
Avståndet tillfarleden är mer än fem ggr så långt. Ramboll bedömer
därför risken i planområdet som låg för personskada till följd av olycka
med farligt gods transport i farleden. Transporterna kommer dock att
beröra övernattningsstugor på området mer då dessa ligger närmare
farleden och troligen har fler gästnätter. Placering av terminalen framgår
av figur 5 nedan. I figur 2 framgår placering av dessa stugor i relation
till farleden.
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Figur 5 Placering av LNG-terminalen, steg 2.

· Risk för brand i bygganden på Femöre 1:9 under vinterhalvåret med
båtar som dels ofta är i brännbar polystyren samt innehåller bensin eller
diesel och gasol. En sådan brand kan få ett snabbt förlopp och det
kommer att bildas en mycket giftig rök. Det bedöms att risknivån p.g.a.
detta är förhöjd inom planområdet och att riskreducerande åtgärder
behöver införas. Se förslag nedan till åtgärder.

· Faror från verksamhet på angränsande fastigheter eller i närområdet.
Inga identifierade förutom ovan nämnda farligt gods transporter.

· I byggnaden på Femöre 1:9 finns inga brandvarnare och i bygganden
med planerade övernattningsrum på Femöre 1:3 finns inget
direktkopplat brandlarm. Risker för personer i planområdet bedöms som
förhöjd och riskreducerande åtgärder rekommenderas. Se förslag nedan
till åtgärder.

· Olycka i hamnområdet med kemikalier som förvaras där. Risken bedöms
som låg för personer i planområdet. Risken är betydligt större för
boende i närområdet till hamnen.

· Ångor från markföroreningar går upp i byggnad med övernattning.
Omfattningen av den tillfälliga uthyrningen blir samma som gäller för det
tillfälliga bygglovet och övernattning sker i så liten omfattning att ingen
person förväntas komma i närheten av Naturvårdsverkets riktvärden för
inomhusluft (Naturvårdsverket, 2009) vid en enstaka övernattning även
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om det skulle förekomma markföreningar under byggnaden. Dessa
riktvärden är satta för en livstids exponering och detta är inte fallet vid
tillfälliga övernattningar.  Individrisken förväntas vara mycket låg.

7. Förslag till skyddsåtgärder

En del generella förslag till skyddsåtgärder och riskreducerande åtgärder
rekommenderas vid nybyggnad på området. Ingen sådan nybyggnad är dock
planerad.

· Nya byggnader inom planområdet ska uppföras med fasader obrännbart
material och i brandteknisk klass minst EI 60. Bärande vägg utförs i
minst REI 60 (MSB, 2020) som är aktuell då större mängder gasol
förvaras på området (främst i Femöre 1:9). Hanteras i
bygglovsprocessen.

· Takbeläggningar och takdetaljer ska utföras i icke brännbara material.
Exempel kan ges på icke brännbara tak och vägmaterial enligt MSB.s
handbok, men behöver inte vara en del av detaljplanen. Exempel på
obrännbar taktäckning är taktäckning i klass A2-s1,d0 eller i lägst klass
BROOF (t2)13 på obrännbart underlag.” Hanteras i bygglovsprocesser.

· Runt cisternen för tankstationen ska det finnas påkörningsskydd.

· Körväg vid cisterner för brandfarlig vätska placeras i riktning bort från
byggnader om möjligt. Hantereras i detaljplanen.

· Friskluftsintag på byggnader ska placeras på motsatt sida byggnaderna
relativt kemikalie- och gasförvaring. Hanteras i bygglovsprocesser

· Parkeringsplatser och uppställningsytor ska förläggas med
skyddsavstånd minst 10 m till cisternen med brandfarlig vätska .
Hantereras i detaljplan.

· Båtägare som förvarar båtar i Femöre 1:9 och Femöre 1:3 bör
uppmanas att tömma tankar på båtarna samt ta bort gasoltuber inför
vinterförvaring. Detta bör var ett villkor i kontrakt med båtägarna.
Båtägarna bör erbjudas att förvara bränsle och gasol i en separat
byggnad på området skilt från övernattningsrum med minst 100 m
enligt föreslaget säkerhetsavstånd i MSBs föreskrift (MSBFS, 2020:1).
Detta kan lämpligen vara ett villkor i detaljplanen att gasol inte förvaras
i byggnader md övernattning. Det är dessutom olämpligt att bevilja
tillstånd enligt LBE för sådan förvaring av bränsle och gasol.



PM Riskutredning

ÄDP Österviken

Unr 1320048816\\
ra

m
se

\p
ub

\s
to

2\
ss

t\
20

20
\1

32
00

48
81

6,
äd

p
ös

te
rv

ik
en

\3
_p

ro
je

kt
\r

is
ku

tr
ed

ni
ng

\p
m

ris
ku

tr
ed

ni
ng

än
dr

in
g

av
de

ta
ljp

la
n

ös
te

rv
ik

en
ox

el
ös

un
d_

20
21

-0
3-

01
ve

r
3.

do
cx

13(14)

· Det rekommenderas att installera brandlarm kopplat till en larmcentral i
byggnaderna på Femöre 1:9 och Femöre 1:3. I byggnaden Femöre 1:3
bör det vara direktkopplat till larmcentral om bygglov för övernattning
ska kunna tillåtas. Då ingen övernattning sker på Femöre 1:9 kan ett
enklare larm kopplat till mobiler accepteras. Det är möjligt att
försäkringsbolag skulle ge lägre premie med bättre brandlarm.

· Om misstanke om föroreningar i byggnaderna kan t.ex. VOC och luft
mätas i luften i Femöre 1:3.

8. Slutsatser

Riskhantering inom planområdet och framtida verksamhet på området kan
givetvis variera över tiden och kan endast översiktligt hanteras i en detaljplan.

De farligt gods transporter som kommer att beröra området är så få att de
bedöms innebära acceptabel individrisk. Det samma gäller farligt gods
transporter på farleden. Farled ligger långt från planerade övernattningsbostäder
att farligt gods transporter här innebär en mycket låg risk.

Ovanstående förslag till skrivningar i detaljplanens planbestämmelse ansluter till
MSBs rekommendationer och bedöms medföra att risken för övernattande
gäster och kringboende blir acceptabel på området. Vid större förändringar i
verksamheten kan uppdatering av riskanalyser behöva utföras och en översyn
av detaljplanen. Övriga villkor för verksamheten hanteras lämpligen i
tillstånd/anmälan för aktuell verksamhet. Observera att tillstånd krävs för mer
än 250 l gasol inomhus (MSB, 2013). Bränslen i fordon är undantagna. Normalt
bör som skrivs ovan inte gasol förvaras i båtarna.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om samråd

Detaljplan för Vivesta Udde (Vivesta 1:15 m.fl.) Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka framskrivna
detaljplaneförslag med tillhörande handlingar på samråd

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB och
fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. När beslut om samråd skulle tas återremitterades
det framskrivna planförslaget (2020-11-06 § 97). Exploatören lät ta fram en
illustrationsplan med ett nytt förslag som nämnden ställde sig positiva till 2021-10-19 § 82.
Avgränsningen i denna var mindre än i tidigare förslag och med en mindre omfattning på
bebyggelsen. Planområdet ligger nu med endast ett mindre undantag utanför
strandskyddat område och inkluderar inte det tidigare strandcaféet.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden. Byggrätten
inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Det
möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 1000
kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen ska anpassas till de naturvärden
som framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig inom Vivesta 1:15. Runt villorna
föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning. För att tydligt avgränsa tomterna från
badplatsen ska staket eller häck uppföras i tomtgräns. Infarter till tomterna har i de fall det
varit möjligt styrts bort från vägen till badet och ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs
genom utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på kommunens
fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka parkeringarna. I förslaget finns
möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för att
säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

De allmänna platserna föreslås ha enskilt huvudmannaskap i huvudsak för att vägen till
området och angränsande vägar är enskilda. Det är den enda kommunala badplatsen där
vägen till badet har enskilt huvudmannaskap.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
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3. Ärendet

Översiktskarta med planområdets placering markerad.

Jämförelse mellan markanvändning i nu gällande detaljplan jämfört med planförslaget. Område för
Husvagnsuppställning, parkering occh Natur överförs till kvartersmark för Bostäder. Väster om planområdet
finns husvgansparkering kvar på ej planlagd mark. Plangränsen ses på vänstra kartan i rött
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Till vänster ses illustrerade tomter och hus inom planområdet. Till höger planområdet med flygfoto från 2021.

Utredningar
En Naturvärdesinventering har tagits fram för hela Vivesta 1:15. De största naturvärdena
återfinns i det norra området som nu inte ingår i planområdet. Inom planområdet finns dock
ett par särskilt utpekade träd, där det ena har den rödlistade arten Tallticka på sig. De två
träden är inmätta och försedda med skyddsbestämmelser i plankartan.

För att klargöra förutsättnignarna för grundläggning har en översiktlig marksondering gjorts.
Denna visar att det i huvudsak går bra att grundlägga utan någon grundförstärkning.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Vivesta 1:15.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse (daterad 2022-01-11)

 Plankarta (daterad 2022-01-10)

 Planbeskrivning (daterad 2022-01-11)

 Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16)

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)

Sökanden (för kännedom)



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Kombinerad egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA

Kvartersmark
BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Upphävande av strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning av allmän plats
parkering Parkeringsplats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

Höjd på byggnadsverk
h Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 6 meter och för

komplementbyggnad 4,5 meter.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras

Placering
p Komplementbyggnader får placeras på ett avstånd till

fastighetgräns om minst 1 meter.

Stängsel, utfart och annan utgång
In och utfart får inte finnas

j Häck eller staket ska finnas mot allmänplats

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 14 grader
o2 Största takvinkel är 30 grader

Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning
f1 Endast friliggande villor
f2 Fasader ska vara av trä
f3 Takfoten ska utformas som sadeltak

Utförande
b Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet för huvudbyggnad
e2 Största byggnadsarea är 50 m² per fastighet för

komplementbyggnader

Ändrad lovplikt
a3 Marklov krävs även för fällning av träd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Genomförandetid
Genomföradetiden är 10 år
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Vivesta 1:15 med flera

Oxelösunds kommun Södermanlands län

Samråd

Upprättad av Carlstedt Arkitekter AB

2022-01-05 Reviderad

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

100 m9080706040 503020100

OXELÖ 7:1

Skärmtak

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv

Huvudbyggnad, takkontur

Rutnät

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Grundkartans beteckningar

15 Nivåkurvor

Gångbanekant

Körbana kantsten

Körbanekant

Dike

Ägoslagsgräns

Barr eller lövträd

Barrskog, Lövskog

+14,3 Avvägd höjd

Belysningsstolpe

Häck

Staket, mur

Höjdsystem RH 2000

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2021

Uppgifter om grundkartan

Skala 1:1000 (A3)

Illustartionskarta
som visar ett
exempel på hur
byggnader kan
placeras inom
området.

Naturvärdesinventering
Översiktlig marksondering
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FÖRORD 
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, 
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker 
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns. 
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen. 
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras. 

Detaljplaneprocessen 
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller 
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan. 
 
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse. 
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att 
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.  
 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan. 
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1 INLEDNING 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla träd bevaras. Samt att tomterna tydligt gestaltas så att de inte ger upphov till 
en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål. Väl avgränsade med häckar eller 

staket mot de allmänna platserna.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet säkerställs inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse.  
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden.  

Planhandlingar 
• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, samt Illustration  

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
• Naturvärdesinventering, daterad 2020-06-16 

• Översiktlig marksondering, daterad 2020-06-11 

Bakgrund 
Fastighetsägarna begärde under 2019 planbesked på området Vivesta 1:15 för att 
möjliggöra för cirka 30 bostäder (villor och radhus) samt tillskapa ett antal båtplatser. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-01-22, enligt 
ansökan. 
 
Vivesta Udde AB gav Bostadslyftet AB i uppdrag att utarbeta planen tillsammans med 
kommunen. I oktober överlämnades samrådsförslaget till nämnden för beslut. 
Nämnden återremitterade ärendet då man bland annat ansåg att exploateringen i 
förslaget var för tät och för stor i förhållande till omgivande fritidshusbebyggelse, samt 
att förslaget gjorde intrång på badet och strandkaféet. Utifrån nämndens synpunkter 
har Vivesta Udde AB arbetat fram ett nytt förslag till detaljplan, i samarbete med 
Carlstedt Arkitekter AB i Nyköping.   
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2 PLANDATA 
Planområdets läge och avgränsning 
Det aktuella planområdet ligger i norra delen av Oxelösund inom Vivesta-området, cirka 
3 km nordväst om Oxelösunds centrum.  
Planområdet är cirka 13 000 kvadratmeter (1,3 hektar) stort.  

 
Området gränsar i öster till Granlidens sommarstugeförening (Vivesta 1:6), i väster 
Basttorps sommarstugeförening Vivesta 1:24 och Oxelösunds kommun genom 
fastigheten Aspa 2:8.  

Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av privatägda fastigheten Vivesta 1:15 och del av 
kommunägda fastigheten Aspa 2:8. 

Orienteringskarta 
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. 
 
Då Oxelösunds kommun har en begränsad landyta med viktiga natur- och friluftsvärden 
krävs att en stor del av nybyggnationen sker genom förtätning av befintliga 
bebyggelseområden. Detta gäller vid nybyggnation av bostäder, näringsliv och service. 
Denna förtätning av befintliga bebyggelseområden bör genomföras så hållbart som 
möjligt. 
 
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är: 
 
Brasstorp – Granliden 
- Området utvecklas till ett kombinerat bostads- och rekreationsområde med fritids- 

och permanentboende. 
- Viktiga natur- och kulturvärden bevaras och förstärks i samklang med bebyggelse. 
- Vid nybyggnation eftersträvas permanentboende. 
- Nybyggnation behandlas i detaljplan. 
- En framtida sträckning av infrastruktur mellan Vivestavägen och centrum är en 

viktig länk för områdets utveckling. 
 
Klimatanpassning – Översvämning 
Oxelösunds klimatutmaningar utgörs främst av havsnivåhöjning, skyfall och 
översvämningar. Detta på grund av kommunens geografiska kustläge samt vissa 
låglänta markpartier. Klimatfrågan ska beaktas inom samtliga beslutsnivåer i 
samhällsplaneringen då denna är en förutsättning för Oxelösunds fortsatta tillväxt. 
Nybyggnation och utveckling ska anpassas till rådande klimatutmaningar. 
 
Området för detaljplanen Vivesta 1:15 redovisas inte inom riskområdet för höjningar av 
havsnivåer eller översvämningar utifrån skyfall.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser,  
I anslutning till planområdet gäller följande detaljplaner. 
 
Detaljplan Vivesta 1:15 med flera (0481-P05/1), vann laga kraft 2005. Detaljplanen 
reglerar området för camping, husvagnsuppställning och gäststugor, småbåtsbryggor, 
Vivestabadet och strandcaféet, samt en bostadstomt.  
 
Detaljplan för Granliden, Aspa 1:6 med flera. (0481-P16/1), vann laga kraft 2016.  
Detaljplanen omfattar fritidshusbebyggelse av lantlig småhuskaraktär, med stor 
anpassning till terrängens förutsättningar. Planområdet består till stor del av ett 
befintligt fritidshusområde med friliggande hus i en våning. Husen är placerade med 
hänsyn till naturen vilket är en del av områdets karaktär. På många av tomterna finns 
mindre hus med träfasader. Många av dessa används för närvarande endast under 
sommarhalvåret. 
 

Andra styrdokument och kommunala beslut 
Kulturhistorisk områdesbeskrivning  
Under 2016 lät kommunen upprätta en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, som 
ska utgöra underlag i framtagandet av planer. Området Brasstorp/VIvesta/Aspö (sida 
49-51) beskrivs ha flera bevarandevärden. Utöver Aspa och Brasstorps gårdar och 
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strandscafét har sommarstugeområdets anpassningar till naturliga topografi stort värde 
som i största möjliga mån bör behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet 
prövas restriktivt och bör anpassas till områdets karaktär av små och enkla som-
marstugor.  
 
Befintlig bebyggelse beskrivs uppförts mellan 1920–1960-talet med träfasader och 
varierande takmaterial, ofta med sadeltak men även andra takkonstruktioner finns i 
området (så som pulpettak).  

Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att mark- eller vattenområden långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets utpekade värden. Riksintressen skyddas enligt 3 
kap. och 4 kap. Miljöbalken. Planområdet hamnar inom följande riksintressen, samt att 
det finns ett Natura 2000-område inom 500 meter från området.  
 
Högexploaterad kust 
Oxelösunds kommun berörs av 4 kap. 4 § Miljöbalken, vilket innebär att ny 
fritidsbebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
I vissa fall får ytterligare fritidsbebyggelse uppföras, men då framför allt sådan som 
tillgodoser friluftslivets behov eller enkel fritidsbebyggelse nära tätortsregioner.  
 
Yrkesfiske 
Enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för 
yrkesfisket eller för vattenbruk skyddas mot åtgärder som försvårar bedrivandet av 
näringen. Oxelösunds kommun beaktar riksintressen för yrkesfiskehamnar samt 
yrkesfiske, genom att bevara hamnarnas funktion samt lyfta fram vikten av yrkesfisket i 
kommunen.  
 
Strandstuviken 
Strax 400 meter norr om planområdet i Nyköpings kommun finns Strandstuvikens 
naturreservat, som förutom Strandstuviken även omfattar Snäckviken, två grunda vikar 
i västra delen av havsfjärden Örsbaken och med ett rikt fågelliv, särskilt under 
häckningsperioderna vår och höst. Planerad byggnation inom planområdet bedöms inte 
kunna påverka reservatet negativt.  
Natura 2000-områden innehar värdefull natur och grundar sig på krav från EU:s 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla Natura 2000-områden är klassade som 
riksintressen och ingrepp är endast tillåtet om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Syftet med Natura 2000-områden är att upprätthålla en så 
kallad gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper, vilket bidrar till den biologiska 
mångfalden och motverkar att arter utrotas och att dess livsmiljöer förstörs. Vid 
bedömning om eventuellt ingrepp ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas enligt 4 kap. Miljöbalken.  

Program för planområdet 
Ett planprogram för området upprättades under 2000, vilket senare låg till grunden för 
gällande detaljplan. Planprogrammet ses idag ha spelat ut sin roll i utvecklingen av 
området då ny översiktsplan har arbetats fram som tydligt beskriver intentionen med 
området.  

Strandskydd 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalken 100 meter från strandlinjen. I och med 
framtagandet av gällande detaljplan för området upphävdes strandskyddet inom vissa 
områden enligt beslut från Länsstyrelsen 2003-05-20 (Dnr 521-3723-202, 81-4-010).  



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN 

8 

Strandskyddet är i gällande detaljplan är upphävt inom kvartersmark för bostad (B), 
samlings- och konferenslokaler, kiosk och serveringslokaler, hotellstugor (CH) samt 
gäststugor (O). Även för Hamnområde för småbåtar (TH) och vattenområde för bryggor 
(WB) är strandskyddet upphävt i samma beslut.  
 
När en ny detaljplan tas fram ska frågan om upphävandes prövas på nytt. Upphävande 
av strandskyddat område i denna detaljplan görs inom mycket begränsad del med 
utgångspunkten att området redan är ianspråktaget för camping enigt gällande plan. 
Läs mer i kapitel 5 Planförslag. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen, i november 2019. Ett genomförande av planen 
bedömdes då innebära en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför tas fram, främst utifrån att man inom 
detaljplanen då vill möjliggöra för en småbåtshamn (likt i gällande detaljplan). Sedan 
dess har omfattningen av planen minskats och inget vattenområde berörs av 
planändringen. Det äldre Vivesta Strandcafé tas inte med i den nya planen, varpå 
frågorna om dennes kulturhistoriska värde inte kommer vara en fråga i planarbetet.  
 
Omständigheter som talar emot betydande miljöpåverkan: 
- Planens minskade omfattning, som inte längre omfattar strandcafé eller 

småbåtshamn, till störst del utanför strandskyddat område. 
- Påverkan på landskapsbilden minskas då föreslagen bebyggelse minskats, samt 

planeras gestaltas på likande sätt som omkringliggande fritidshusbebyggelse.  
- Planområdets läge, med tillgång till befintlig infrastruktur.  

 
Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan: 
- Avståndet till närmsta busshållplats är lite dryg 2 km. Bebyggelse i ett externt läge 

innebär risk för ett högt bilberoende. Dock anses ett tillskott på 7 villor inte tillskapa 
någon betydande ökning av utsläpp.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte upprättas. Ny behovsbedömning har inte upprättats för det avsevärt mindre 
planområdet, därav är det oklart om Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Området idag 
Området består till stor del av redan ianspråktagen mark, i form av 
husvagnsuppställningen med tillhörande byggnader för toaletter, dusch och 
gemensamma utrymmen. I nära anslutning till området finns den kommunala 
badstranden, vilken ligger i den delen av området där den ursprungliga detaljplanen 
skall fortsätta gälla. Vivesta Strandcafé från 30-talet, har ett social-historiskt värde som 
samlingspunkt i området. Allteftersom standarden på husen har ökats har 
samlingslokalens betydelse minskat och de senaste 30 åren har den inte haft någon 
större funktion för området. Den gemensamma båtbryggan samt de centrala 
byggnationerna har förfallit. 

Områdets historia 
Vivesta camping och sommarstugeområde har växt fram som ett resultat av införandet 
av den lagstadgade semestern infördes på 1930-talet. Stugorna placerades med 
omsorg till topografin och naturen, genom att ofta uppföras på plintar minskade 
påverkan på platsen och vegetationen. Det var familjerna som själva byggde de mindre 
”sportstugorna” med enkla faciliteter. Badplatsen har varit en samlingspunkt för 
sommargästerna och välbesökt av både Oxelösundsbor och Nyköpingsbor. Med tiden 
uppkom ett behov av en samlingslokal för området, vilken uppfördes. 
Sommarstugeområdet och badet bindssamman av stigar mellan bebyggelsen. Området 
har i sin helhet en viktig del i historien med sin berättelse om reformer under 
industrialiseringen där arbetarna fick det bättre ställt och semester. Bebyggelsens 
karaktär i funktion, skala och placeringen i landskapet har stort samhällshistoriskt 
värde.   
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 

Skyddsrum 
Området omfattas inte av kommunfullmäktiges beslutade kommunala 
skyddsrumsområde. 

Service 
Området ligger i centralortens utkant. Närmaste skola med cykel är Ramdalen (ca 2,7 
km) och Oxelöskolan (3,3 km) med bil i centrum. Till Peterslundsskolan är det cirka 4 
km, till närmaste förskola ca 2 km och till butik ca 2,5 km. Närmaste industriområde 
ligger cirka 300 meter från området. 

Gator och trafik 
Området nås från Vivestavägen, som idag slutar vid befintlig vändslinga. Ner till 
strandcafébyggnaden, badet och befintlig outnyttjad byggrätt går sedan 
Niclaslundsvägen. Vägarna tillsammans försörjer även ett antal fastigheter inom 
fritidshusområdet i öster om planområdet. Vägarna utgörs av enskilt väghållaransvar, 
genom gemensamhetsanläggning.  
 
Trafiken i området ökar under sommarhalvåret när besökare till badet flitigt besöker 
platsen. Parkeringsplatser finns idag vid badet samt längs Vivestavägaen vid 
husvagnsuppställningsplatserna.    
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Hållbara resor 
Närmsta busshållplats finns idag ca 2 km från området. Möjlighet att försörja området 
med kollektivtrafik finns främst under sommartid då många besöker badet samt nyttjar 
sina sommarhus.   
 
Att välja gång eller cykel som transportalternativ före bilen och andra motordrivna 
fordon är fördelaktigt utifrån den egna hälsan, för miljön samt att dessa 
transportalternativ tar mindre plats i gaturummet. Cykelväg saknas på Vivestavägen. 
På Sundsörsvägen (800 meter från planområdet) och från Brannäsvägen (600 meter) 
finns cykelväg in mot centrum. 
 
Mark och vegetation 
Området är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med gräsmatta respektive 
dominerad av tall, blandskog (på både plattare mark och på kullar). Morän, Urberg och 
Glacial lera i ungefär lika delar, ej sluttande lera vid byggnader. Den naturliga 
topografin bör i största möjliga mån behållas. 

 
En naturvärdesinventering har tagits fram för 
hela fastigheten Vivesta 1:15, planområdet 
omfattar del av detta. Inventeringen 
fastställer att området domineras av ett glest 
trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar. 
Inom planområdet finns en grupp av träd 
värda att bevara, särskilt utpekas ett träd 
som värdefullt (5 Tall) och ett annat som 
skyddsvärt (6 Tall). På den skyddsvärda 
tallen finns Tallticka som är rödlistad, nära 
hotad signalart, varför det är önskvärt att 
träden här i största möjliga mån bör sparas.  
 
Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga 
inslag i landskapet som bidrar till biologisk 
mångfald. Det rekommenderas därför att 
samtliga eller så många som möjligt av de 
värdefulla och skyddsvärda träden sparas. 

Geotekniska förhållanden 
Området består av berg i dagen eller ett tunt 
humuslager och morän. Föreslagen 
byggnation bedöms genomförbar utan 
grundförstärkning.  
 
Utskrift från SGUs kartvisare 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. 
. 
RÖD = Urberg 
Gul/Orange 0= Glacial lera 
Ljusblå = Sandig morän 
 
  

Bildklipp från Naturvärdesinventeringen, sida 9.  
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Förorenad mark 
Med tanke på tidigare markanvändning i området bedöms det inte finns förorenad mark 
inom eller angränsande till planområdet. 

Radon 
Vid detaljerad undersökning och bedömning av radonsituationen vid planläggning eller i 
samband med nybyggnation delas marken in i hög-, normal- och lågradonmark. 
Radonkartläggning finns på kommunnivå och visar att det inom planområdet är 
normala (10-50 kBq/m³) halter. Radonhalten kan variera mycket inom relativt korta 
avstånd. Fastighetsägaren behöver vara medveten om risken och kontrollera 
radonhalten i befintlig byggnad samt vidta eventuella radonsänkande åtgärder. Nya 
byggnader bör uppföras på ett sätt som säkerställer att radonhalten inte överskrider 
gällande riktvärden i bostäder. 

Buller 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller vid bostäder (nyproduktion) 
som har fastställts av riksdagen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop. 
1996/97:53). 

- Ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA utanför fasad och 30 dBA inomhus  
- Maximal ljudnivå högst 70 dBA på uteplats och 45 dBA inomhus nattetid 

 
Tillämpning av riktlinjerna ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt 
och miljömässigt rimligt. Några bullerstörningar föreligger inte finnas idag. Inga 
fastigheter berörs i en sådan utsträckning att det påverkar möjligheterna att skapa goda 
boendemiljöer. 
 
Risk och säkerhet 
Någon risk för översvämning, erosion eller skred torde inte föreligga. Den risk som 
finns gäller stigande havsnivå, hanterats genom att ingen byggnation placeras på en 
lägre nivå än +2,5 m över 0-nivån i höjdsystemet RH 2000. (2019 hade kommunen ett 
medelvattenstånd på ca 10 cm över nollplanet). 

Friytor 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Varav möjligheterna att i framtiden 
nyttja badet och kringliggande naturområden är av stor vikt.  

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Utbyggnad i området pågår för omkringliggande fastigheter. Oxelö Energi ansvarar för 
utbyggnaden även inom planområdet.  
 
El är utbyggt fram till planområdet och den nya byggnationen kan koppla på sig på det 
befintliga nätet. Om dragning av befintlig luftledning pågår. 
 
Fiber är framdraget till planområdet och servisledning regleras via markavtal eller 
nyttjanderättsavtal. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
På fastigheten Viviesta 1:15 södra del önskas skapa möjlighet för att uppföra 7 nya 
bostadshus. I nuvarande förslag placeras de 7 tomterna samlat med en väg som går 
runt. Detta skapar även en tydlig gräns mellan den nya bebyggelsen och 
husvagnsuppställningsplatserna. Samt ger möjlighet att bevara flera träd som pekats ut 
i naturinventeringen. 
 
Planförslaget innebär att: 
- Byggrätter för bostadsbebyggelse i sju fristående villor, á 130 m2 med en nockhöjd 

på 6 meter och taklutning 14-30 grader.  
- Runt bebyggelsen anläggs ny lokalgata som även fungerar som tydlig avgränsning 

mot befintlig husvagnsuppställning, samt ger möjlighet till god framkomlighet för 
transporter och framtida kollektivtrafik.  

- Nya parkeringsplatser för badet iordningställs längs med gatan, samt ny infart 
skapas till husvagnsuppställningsplatsen.  

 

Föreslagen struktur, bebyggelse  
Bostadsbebyggelse (B) 
Viktigt för den tillkommande villabebyggelsen är 
att nyttja platsen så att flertalet av de nya husen 
kan uppleva utsikten och närheten till vattnet. 
Eftersom områdets karaktär till stor del består av 
en naturlig topografi så bör nya byggnader eller 
utbyggnader anpassas till detta. Sprängning och 
utfyllnad bör i största möjliga mån undvikas inom 
området. 
 
Storleken på tillkommande bebyggelse har 
anpassats till runtikring liggande, vilket ger 
en maximal byggrätt på 130 kvm och för 
komplementbyggnad 50 kvm. (e1 och e2).  
Nya villabebyggelsen (f1) ska uppföras  
med träfasader (f2) och med en taklutning om 
minst 14 grader (o1) och högst 30 grader (o2), 
samt utformas som sadeltak (f3).  
 
För att uppnå syftet att bevara småhuskaraktären samtidigt som områdets tillåts att 
utvecklas är det viktigt att husen inte blir för höga och därför har den högsta nockhöjd 
reglerats till 6 meter (h). Detta innebär i praktiken att en och en halvplans hus tillåts 
med en takhöjd om 1,9 meter på vinden. En bestämmelse som förbud mot källare (b) 
har formulerats för att minimera ingreppen i marknivåerna, men även för att säkerställa 
karaktären.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser  
Fastigheterna för bostadsbebyggelse bör inte understiga 1000 m2 (d) så långt det är 
möjligt, för att tomterna ska hålla liknande karaktär som befintlig fritidhusbebyggelse. 
Kvartersmarken för bostäder utgörs av en total yta om ca 7200 m2.  
 
Mark och vegetation 
Inom området finns en samling av träd, till vilka hänsyn bör tas vid placeringen av hus. I 
naturvärdesinventering identifieras två värdefulla tallar inom tänkt område för nya 

Illustration över ny bebyggelse. 
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bostäder. Dessa två träd skyddas genom bestämmelser på plankartan och 
tillkommande bebyggelse ska placeras för att minimera skada på dessa träd (n2- n3).  
 
För att tydligt påvisa gränsen mellan offentligt och privat föreslås att plantering av 
häckar eller uppförande av staket måste ske läng med fastighetsgränser mot badet 
samt mot de allmänna parkeringsplatserna (j).  
 
Några allmänna platser för natur eller park igår inte i planförslaget.  
 
Upphävande av strandskydd  
Enligt gällande strandskyddslag återinträder strandskyddet automatiskt i en ny 
detaljplan och måste upphävas på nytt om ett sådant behov uppstår.  
Planområdets gräns hamnar ca 90 meter från strandkanten, vilket medför att mindre 
del av planområdet berörs av strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet genom fri 
passage påverkas inte av planförslaget genom att allmänplats säkerställs i form av 
lokalgata, mellan tillkommande bebyggelse och området för Natur i gällande plan. 
Endast ett mindre strandskyddat område utgörs av kvartersmark för bostäder. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom denna begränsade del av planområdet. 
Det skäl som ligger till grund för upphävandet är att området redan är ianspråktaget för 
campingplatsen till väster och badet i öster, samt kringliggande fritidshusbebyggelse. 
Ytan inom planområdet saknar därför betydelse för strandskyddets syfte. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom GATA (a1) och inom kvartersmark (a2). Inom 
kvartersmark är hela ytan, cirka 150 kvadratmeter, försedd med prickmark och får inte 
bebyggas. 
 
Dagvatten  
Lokalt omhändertagande av dagvatten är att föredra, varför ytor för parkering inte bör 
asfalteras på kvartersmark (n1). Vidare bör omhändertagande av dagvatten från 
byggnader samlas på respektive fastighet, för att inte minst kunna användas för 
bevattning under sommarhalvåret. Öppna diken mellan tomter och vägbana kan 
fördröja höga flöden vid stora mängder nederbörd.  
 
Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Dagvatten bedöms 
dock kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. 
Takavvattning kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en 
dricksvattensbesparande åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett 
effektivt system för rening och fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av 
fastighetsarean får hårdgöras (n4), i detta inkluderar byggnadsarean (den plats 
byggnaderna tar på marken). Syftet med begränsningen är fördröjning och infiltration 
av dagvatten.  
 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde Aspafjärden vars ekologiska status 
bedöms som måttlig. Problemen består främst av tillförseln av näringsämnen. 
Tillkommande bebyggelse tros inte påverka Aspafjärden i någon större omfattning, då 
utbyggnaden är begränsad samt att bostäderna kommer anslutas till det kommunala 
VA-bolaget och inte ha enskilda avlopp.  

Föreslagen trafik, vägstruktur 
Planområdet nås via Vivestavägen som ansluter till Baravägen vid trafikplats 
Peterslund. Från Baravägen är det cirka 1,5 kilometer till planområdet. Vivestavägens 
standard bedöms som tillräcklig för att klara en framtida ökad trafikmängd. I anslutning 
fritidshusområdet Granliden finns det även en gång och cykelväg till och från centrum.  
 
Runt tillkommande bebyggelse anläggs ny vägen kan med fördel hållas enkelriktad, för 
att undvika onödig trafik mellan husvagnar och de nya bostäderna. Befintlig väg 
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(Niclaslundsvägen) till badet och cafét lämnas i sin nuvarande dragning och utformning, 
men dubbelriktad körning. 
 
Begränsning av in och utfartförbud har ritats in på plankartan för att säkerställa att 
möjligheterna till parkeringarna avsedda för badet inte riskerar hamna i konflikt med 
infarter.  
 
Vägområdet för lokalgatan har ritats med 10 meter bredd i detaljplanen för att inrymma 
framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dess inritade bredd betyder att själva 
vägbredden fortfarande kan vara mindre, men utgör de område som behövs för vägens 
bestånd, drift och underhåll. En vägbredd på 3,5 meter är vanligt förekommande i 
området och bedöms vara en bra riktlinje även inom det tillkommande området. För att 
bibehålla områdets karaktär så bör nya vägen utformas som grusväg. Inom området för 
gata finns även utritat området för parkering, detta för att säkra behovet av parkering till 
badgäster.  
 
Parkering 
Parkering ordnas av fastighetsägare på egen tomt. Behovet av vändplanen bör 
upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer kunna ersätta och fungera som 
vändning för större fordon, så som sopbilar. Ny yta för parkering till badet föreslås på 
kommunens mark, som idag utgörs av vändplanen. Under sommarhalvåret kan även 
gatuparkering vara aktuellt längsmed den nya vägdragningen.  

Sociala frågor  
Tillgänglighet och trygghet  
Hela området är tillgängligt för människor med nedsätt rörlighet och 
orienteringsförmåga. Utformningen av gaturummen och den tydliga avgränsningen mot 
tomtmarken gör området enkelt att orientera sig i. Avståndet mellan villabebyggelsen 
och badet skapar trygghet då avståndet till villorna inte är så stort och folk tenderar att 
vara hemma under dygnets mörka timmar.  
 
Barnperspektivet  
Barnperspektivet ska uppmärksamma barnens bästa och försöker att ta hänsyn till 
barnens behov. Attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska, 
sociala samt fysiska och motoriska utveckling. En varierad naturmiljö uppmuntrar till 
upptäckter, väcker fantasi och kreativitet samt ger utrymme för rika lekupplevelser. För 
att skapa förutsättningar för att barn ska känna sig attraherade av utomhusmiljön måste 
den fysiska miljön planeras utifrån barnets perspektiv.  
 
Trafiken utgör ofta det största hindret för barns rörelsefrihet, barn ska helst kunna röra 
sig självständigt mellan hem, skola, kompisar och aktiviteter. Ambitionen är att 
gaturummet inom området utformas så att fordon håller låga hastigheter. 
 
Hela området skapas med hänsyn till:  
1. Säkerhet och trygghet i hela området för barn.  
2. Barnens kan uppleva i naturen i närområdet.   
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd februari 2022 
Granskning april 2022 
Antagande maj-juni 2022 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Oxelösunds kommun är inte huvudman för allmän plats. Lantmäteriet utreder vilka som 
ska ingå genom en båtnadsutredning. För enskilt huvudmannaskap på allmän 
platsmark krävs särskilda skäl:  

• Gällande detaljplanen för planområdet styr att vägen fram till området ska skötas 
av en samfällighet. Det är rimligt att även fortsättningen av vägen sköts av 
samma samfällighet men att den utökas med berörda fastighetsägare inom 
planområdet.  

• Kommunen har av tradition enskilt huvudmannaskap i liknande områden. Gamla 
fritidshusområden i Oxelösunds kommun har enskilt huvudmannaskap för väg, 
utan undantag och oavsett permanentningsgrad. Exempel på områden som har 
liknande karaktär med enskilt huvudmannaskap för väg är Jogersö, Danvik, 
Djursvik, Lastudden och Granliden. Det är alltså en fråga om lika behandling.  

• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha fritidshuskaraktär trots förekomst 
av permanentboende. Området kan inte betraktas som tätortsnära då det ligger 
perifert och är relativt glesbebyggt. Den topografi och natur som omger och finns i 
nära anslutning till planområdet bedöms stärka fritidshuskaraktären. I sådana 
områden är även PBL-kommitténs bedömning att det bör vara enskilt 
huvudmannaskap (SOU 2005:77)  

 
Exploateringssamverkan 
Utifrån att området har enskilt huvudmannaskap är det exploatören ansvarar för 
iordningställande av allmänplats, lokalgata med tillhörande diken. Tillika utbyggnad av 
kvartersmark för bostadsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift 
och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark, så som 
lösningar för dagvattenhantering.  
 
Avtal (Exploateringsavtal, markanvisningsavtal) 
Markupplåtelseavtal kommer krävas mellan fastighetsägare och Oxelö Energi för 
avsättning till ledningar för vatten och avlopp.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder, dels för att tillskapa 
nya bostadsfastigheter. Avsikten med området är att bilda bostäder som ägs av 
enskilda.  
 
Förrättningen initieras och bekostas av exploatör. Ansökan sker till Lantmäteriet. 
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Fastighetskonsekvenser 
Det finns idag två servitut som berör fastigheterna Vivesta 1:15 samt Aspa 2:8. Vid 
kommande lantmäteriförrättning kommer dessa att behöva tas bort, då de inte längre 
blir aktuella när vägen runt nya bebyggelsen blir allmän gata.  
Området för gata bör ingå i befintlig gemensamhetsanläggning för vägarna i området, 
Brannäs GA2.  
Ledningsrätter och övriga rättigheter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för framtagandet av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Planavgift ska inte tas ut vid bygglov.  

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. 
Exploatören bekostar anslutning. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, 
magasinering och fördröjning. 
 
Tekniska utredningar 
Översiktlig marksondering - Markförhållanden har sådan sammansättning och bärighet 

att en grundläggning utan grundförstärkning är helt möjlig. Grundläggning 
medelst platta på mark utföres på kapillärbrytande och dränerande lager om 
minst 15 cm med överliggande cellplastisolering sedan det ytliga humuslagret 
har bortschaktats. Vid grundläggning med krypgrund bör humusjorden 
bortschaktas och plintar gjutes på frostfritt djup med en platta under plinten 
med sådan storlek, dimensionerad efter tillåtet grundtryck. Den översiktliga 
marksonderingen bifogas i sin helhet. 
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7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Förenligt med översiktsplan och miljöbalken 
De aktuella förslaget till detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida 
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning 
eller mot bevakning av riksintressen. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
Den nya bebyggelse och permanentning som kan förekomma i området vid planens 
genomförande ökar trafiken något men bedöms inte medföra någon risk så att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Medverkande 
Det nu aktuella planförslaget är framtaget av Carlstedt Arkitekter AB i Nyköping genom 
planarkitekt Karin Tibbelin (plankarta och planbeskrivning), arkitekt Kajsa Blom 
(illustrationsplan) samt arkitekt Carl Liljeblad (bilder och renderingar).  
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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1 INLEDNING 
Ett arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15 i Oxelösunds 
kommun. Länsstyrelsen har i ett yttrande föreslagit att en Naturvärdesinventering (NVI) 
genomförs för att en bedömning av eventuell påverkan på naturmiljön ska vara möjlig.  

Sweco tog kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland för att klargöra om några undersökningar 
behöver göras utanför detaljplaneområdet eller om en NVI enligt svensk standard inom 
detaljplanegränsen är ett tillräckligt underlag. Detta med tanke på att en utökad båttrafik kan 
medföra indirekta effekter på naturen utanför gränsen. Länsstyrelsen förtydligade (e-post 2020-
04-28) att en NVI inom detaljplanegränsen är tillräckligt men att denna bör kompletteras med ett 
resonemang kring vad en utökad båttrafik kan innebära för fågellivet, såsom i det närliggande 
naturreservatet Strandstuviken. 

I området finns flertalet höga tallar som fastighetsägaren är intresserad av att till delar behålla 
genom att anpassa bebyggelsen. Därför fanns det ett behov av att inventering av värdefulla 
träd.  

Med anledning av detta har Sweco AB, på uppdrag av fastighetsägaren Vivesta Udde AB, 
genomfört en naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet. Syftet med en NVI är att 
identifiera, beskriva och värdera områden som är värdefulla för biologisk mångfald. För detta 
finns en svensk standard från Svenska institutet för standarder (SIS) som används i detta 
uppdrag. I uppdraget ingick också att ungefärligt mäta in värdefulla träd samt resonera kring 
eventuella effekter av utökad båttrafik.  

Inventeringsområdet ligger i Oxelösunds kommun, på södra sidan av Stjärnholmsviken, 
nordväst om Oxelösund tätort (Figur 1). Inventeringsområdet är detsamma som gränsen för den 
nya detaljplanen och omfattar både land- och vattenområden. I uppdraget ingick att inventera 
både land och vattenområdet.  
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Figur 1. Planområdet (som också utgör inventeringsområdet) i Oxelösunds kommun, strax norr 
om Oxelösund tätort. 
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2 METOD 
2.1 METODBESKRIVNING NVI 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 
med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En översktlig metodbeskrivning finns i 
Bilaga 1. 

2.2 METODVAL NVI I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 
nogrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 
0,1 hektar stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 2 m breda har eftersökts 
(se Tabell 1 i Bilaga 1). Inga standardens tillägg har ingått i inventeringen (se Tabell 2 i Bilaga 
1). Detta innebär att lägsta naturvärdesklass som ingå inventeringen är påtagligt naturvärde (se 
mer om metoden i bilaga 1). 

2.3 KRITERIER FÖR INVENTERING AV TRÄD 

Värdefulla och skyddsvärda träd inventerades enligt definitionen av värdefulla och skyddsvärda 
träd som har tagits fram av Ekologigruppen (2017) samt Naturvårdsverkets definition av särskilt 
skyddsvärda träd. Dessa definitioner sammanfattas i Tabell 1. 

Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.  
• 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)  
 
Ekologigruppen utecklat metodiken och kompletterat denna klass med två ytterligare klasser 
(Ekologigruppen 2017):  

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd påvuxna av 
rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova  

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och 
särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall 
gäller > 100 år) 

 
Tabell 1. Definition av värdefulla eller skyddsvärda träd. Träden definieras utifrån ålder 

(vidkronighet, senvuxenhet, spärrgrenar, stamgrovlek, bark-karaktär), stamdiameter i brösthöjd, 

hål-förekomst, mulmvolym och eventuella artfynd på stam eller i håligheter. Ett av kriterierna 

ska vara uppfyllda. (Definition av Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012. Definition 

av Skyddsvärda träd och Värdefulla träd, Ekologigruppen 2017) 

Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Särskilt 
skyddsvärda träd 
(Naturvårdsverket 
2012) 
 

Mycket gamla 
träd; Gran, tall, 
ek och bok 
äldre än 200 år. 
Övriga trädslag 
äldre än 140 år. 

Jätteträd >100 
cm på det 
smalaste stället 
under brösthöjd. 

Grovt hålträd 
>40 
cm i diameter i 
brösthöjd 
med utvecklad 
hålighet i 
huvudstam 

Hotade arter eller 
flera rödlistade 
arter 
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Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Skyddsvärda träd 
 
 

Gammalt, ek 
150-200år, tall 
150-200 år, 
björk 100-140 
år, 
asp 100-140 år 

Mycket grovt, 
tall 80-99 cm 
björk, asp 70-99 
cm 
 

Hålträd (asp 40-
60 cm) 
blottlagd ved 
 

Rödlistade arter 
eller 
flera 
naturvårdsarter 
 

Värdefullt träd 
 

Nästan 
gammalt. Tall, 
gran och ek 
100-150 år, 
björk 
och asp 65-100 
år 

Grovt. tall 70-80 
cm 
björk, asp 50-70 
cm 

Ersättningsträd 
till 
särskilt 
värdefullt 
träd 

Ej grovt hamlat 
träd 
 

  

2.4 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien och bedömningarna av landmiljön ansvarar Elin Håkansson. För bedömningar av 
vattenområden ansvarar Johan Storck. För bedömning av värdefulla träd ansvarar Mari Nilsson. 
Fältinventeringen utfördes 26 maj 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco 
är Eva Grusell. 

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Olika informationskällor (databaser) har genomsökts för att undersöka om det finns tidigare 
kända naturvärden eller skyddad natur enligt 7 kap. Miljöbalken inom eller i direkt anslutning till 
inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för listas i Tabell 2. Litteratur som 
använts i utredningen förtecknas i referenslistan. 

Tabell 2. Informationskällor som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 
utdrag 

ArtDatabanken 
SLU 

Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in 
till systemet i Artportalen och Analysportalen. 
Uttag av artfynd görs via artdataportalen.se 

maj 2020 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

Biotopskyddsområden, områden med 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och områden 
med naturvärden i skogen. Inventeringar 
gjorda av Skogsstyrelsen samt större markägare 
och skogsbolag. Sumpskogar. Skogsklädd 
våtmark identifierad via fjärranalys och i vissa fall 
inventerad i fält av Skogsstyrelsen. 

maj 2020 

GIS-skikt 
Naturvårdsverkert 

Skyddad natur: naturreservat, natura 2000-
områden, fågelskyddsområden. I 
Naturvårdsverkets Miljödataportal har geodata 
om skyddade områden hämtats.  

maj 2020 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. DatabasenTUVA med 
resultat från svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehåller både ängs- 
och betesmarksobjekt och naturtypsytor. 

maj 2020 

Kartor 
Lantmäteriet 

Historiska kartor, häradsekonomiska kartan 
(1897-1901), Historiska ortofoton ortofoton 
från 1960 respektive 1975 

maj 2020 
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2.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE 

För datafångst i fält användes mobiltelefoner med ESRI:s applikation Collector. För inventering 
av vattenmiljön användes vattenkikare, vadarstövlar och Lutherräfsa. 

2.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN 

Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen, i maj 2020, vilket innebär att 
förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom ramen för 
denna inventering. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blommor vilket 
försvårar artbestämningen. Detta innebär att det kan finnas ytterligare naturvårdsintressanta 
arter vilka ej har kunnat identifieras vid fältbesöket.  

Noggrannheten på mobiltelefonernas GPS:er, som användes för att registrera data i fält, är i 
regel runt 5 meter. Viss justering av positioner och gränser gjordes i efterhand för att uppnå en 
högre noggrannhet. Justeringen gjordes i en GIS-programvara med stöd av flygfoton och 
höjddata/terrängmodell. Samtliga positioinsangivelser får dock betraktas som ungefärliga.  

3 RESLUTAT FÖRSTUDIE 
I Artportalen fanns två tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 
Mandelblomma var registrerad på en fyndplats vid den öppna bergshällmarken i norra delen av 
området. Mandelblomma är en så kallade hävdgynnad art och en indikator för värdefulla ängs- 
och betesmarker. Sju fruktkroppar av tallticka var registrerades på en tall på tallbacken invid 
campingen. Tallticka är en indikator på gammal skyddsvärd tallskog. Se mer om naturvårdsarter 
i avsnitt 5.3.  

I övrigt fanns inga tidigare kända områden med naturvärden eller skyddad natur inom 
detaljplaneområdet. Ungefär 300 meter norrut i Stjärnholmsviken ligger Strandstuvikens 
naturreservat och natura 2000 – område. Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och utgör ett av 
länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar 
och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken men även norra delen av 
Stjärnholmsviken ligger inom reservatets gränser.  

På historiska kartor från Lantmäteriet kan man se områdets markanvändning någon gång under 
perioden 1987 – 1901. Inom planområdet utgjordes området då av barrskog som sannolikt 
användes för skogsbete (Häradsekonomiska kartan (1897-1901). På historiska ortofoton från 
1960 respektive 1975 är markanvändningen snarlik dagens, men trädskiktet är aningen glesare 
och det finns lite fler öppnare partier. Konferensanläggningen syns på båda kartorna.  

4 RESULTAT FÄLTINVENTERING  
Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av 
naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i 
avsnitt 4.2. I kartan presenteras redovisas också identifierade värdefulla och skyddsvärda träd. 
Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock i detalj i avsnitt 5 tillsammans 
med rekommendationer kring hantering av träden. Foton på värdefulla och skyddsvärda träd 
finns i bilaga 2.  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och 0.3 hektar 
vattenområde.  
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Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta havsbad. 
Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus för 
permanentboende.  

Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med 
gräsmatta respektive talldominerad blandskog (på både plattare mark och på kullar) och ett 
hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot vattnet.  

I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för uppställning av 
husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning. Centralt i området samt i 
anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering för bilar. Längst ut på 
Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett trähus/tidigare konferensanläggning.  

Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar (Figur 

2). Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden). Förmodligen 
har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått växta upp igen.  

 
Figur 2. Översiktsbild från inventeringsområdet. Bilden är tagen från en position centralt I 

området riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av likåldriga tallar som dominerar 

intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare konferensanläggningen. 

Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.  
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Under fältbesöken avgränsades två naturvärdesobjekt (NVO) med påtagligt naturvärde ( 

Tabell 3 och Figur 3). Naturvärdesobjektens beskrivs nedan och presenteras på karta i Figur 3. 
Övrigt område bedömdes inte hysa tillräckligt höga värden för att uppnå någon 
naturvärdesklass enligt standarden (se beskrivning av övrigt område i avsnitt 5.4).  

 

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt  

1 – Högsta naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

 
- 

2 – Högt naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

 
- 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 
eller förbättras. 

 
2 
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Figur 3. Resultat av naturvärdesinventeringen: identifierade naturvärdesobjekt, värdefulla och 

skyddsvärda träd, övriga värdeelement, samt förslag på grupper av träd att bevara. NVO 1= 

naturvärdsobjekt 1, NVO 2 = naturvärdesobjekt 2. Skyddsvärda och värdefulla träd beskrivs i 

avsnitt 5. 
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Naturvärdesobjekt 1 - Hällmark och bergsbrant med hävdgynnade arter 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Berg och sten 
Biotop Hällmarkstorräng 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gul fetknoppT, 
gullvivaF,S,T, gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT, vit 
fetknoppT 

Naturvårdsarter arter 
(tidigare noterade) 

mandelblommaT, 

Artvärde Påtagligt 
Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en solbelyst öppen berghäll och en bergbrant mot vattnet. 
Floran är artrik med hävdgynnade arter av främst torrängskarraktär: 
mandelblomma, svartkämpar, brudbröd, smultron, bockrot, styvmorsviol, andra 
violer, gråfibbla, äkta johannesört, gullviva, teveronika, ärenpris, blåsuga, vit 
fetknopp, gul fetknopp. I fältskiktet växter också exempelvis ljung, stensöta, 
kärleksört. Mot vattnet växer unga träd av rönn, tall, en. Värdeelement som 
förekommer är inslag av blommande buskar, block sten, lodytor mot havet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området utgörs av en havsnära torr, solbelyst hällmark med flertalet 
hävdgynnade arter (10 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, stenröse, berg i dagen och blommande bärande buskar/träd.  

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 
T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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Naturvärdesobjekt 2 - Talldominerad blandskog med karaktär av skogsbete 

Naturvärdesobjekt nr 2    

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Ängs- och betesmark 
Biotop Trädklädd betesmark 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gullvivaF,S,T, 
gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT,  
Arter kopplade till 
skog/träd:  
grovtickaT,S talltagelT 

Naturvårdsarter 
(tidigare noterade) 

 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 
Beskrivning Objektet utgörs av sydsidan av en kulle med karraktär av skogsbete. Området 

har sannolikt betats tidigare men hävden har upphört. Glest trädskikt (främst 
110-åriga tallar, även björk samt enstaka ek, lönn, hassel, rönn, en, lärk) och 
en artrik flora av hävdgynnade arter: gulmåra, svartkämpar, gökärt, teveronika, 
blåsuga, mandelblomma, smultron, brudbröd, bockrot, gråfibbla, gullviva, 
styvmorsviol, daggkåpor,kärringtand, åkervädd, starrarter. I fältskikt finns också 
exempelvis vitsippor och liljekonvalj. Värdeelement som förekommer är 
stenblock, mur/grundläggning av sten, två värdefulla träd (en äldre lärk och en 
äldre björk). Död ved saknas. Grämarken är i huvudsak frisk med inslag av 
torra partier. Objektet sträcker sig även en bit utanför detaljplaneområdet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området präglas av dess karaktär av skogsbete. En södersluttning med glest 
trädskikt, hög artrikedom (9 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, sten, stengrund, blommande bärande buskar/träd, två värdefulla träd. 

Inventerare Elin Håkansson 
Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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4.3 NATURVÅRDSARTER  

4.3.1 Begreppet naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlande begrepp för ett antal kategorier av arter som man måste, bör 
eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar (Hallingbäck 2013). Idag omfattar detta begrepp 
juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter 
(Figur 4). En naturvårdsart kan ingå i en eller flera av kategorierna. Mer att läsa om 
naturvårdsarter finns i rapporten Naturvårdsarter utgiven av SLU (Hallingbäck 2013).  

 
Figur 4. Figur som illustrerar de sex kategorier av naturvårdsarter som redovisas i rapporten 

Naturvårdsarter från ArtDatabanken SLU (Hallingbäck 2013).  

4.3.2 Naturvårdsarter inom inventeringsområdet 

Vid fältbesöket i maj 2020 noterades totalt 14 så kallade naturvårdsarter inom 
inventeringsområdet (Figur 5). Två av dessa fanns registrerade sedan innan i artportalen. Av 
naturvårdsarterna är tre kopplade till äldre skogsmiljöer (Tabell 4): tallticka, talltagel och 
grovticka. Resterande 11 är kopplade till jordbrukslandskapets äng- och betesmarker (Tabell 5), 
exempelvis brudbröd, bockrot, gullviva, och mandelblomma.  
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Figur 5. Naturvårdsarter funna tidigare samt under inventeringen 26 maj. T = Typiskt art, S = 

Signalart, R = Rödlistad art. NVO 1 = Naturvärdesobjekt 1. NVO 2 = Naturvärdesobjekt 2.  
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Tabell 4. Naturvårdsarter kopplade till skogsmiljöer noterade under fältinventeringen, samt inom 

vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Tallticka och talltagel noterades utanför 

identifeirade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

Grovticka Signalart enligt Skogsstyrelsen 
Typisk art i 9060 Åsbarrskog 

 x 

Tallticka 

Rödlistad kategori Nära hotad 
Signalart enligt skogsstyrelsen 
Typisk art i 9010 Taiga 
Typisk art i 9060 Åsbarrskog 

    

Talltagel Typisk art i 9010 Taiga   

 

Tabell 5. Naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmark noterade under fältinventeringen, 

samt inom vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Ängsbräsman noterades utanför 

identifierade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

blåsuga 

Typisk art i 9070 Trädklädd 
betesmark  
Typisk art i 4030 Torra hedar  
Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker 
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 

x x 

bockrot Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

brudbröd Typisk art i 5130 Enbuskmarker 
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

gul fetknopp 

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng 
Typisk art i 6280 Alvar 
Typisk art i 1230 Havsklippor 
Typisk art i 2130 Grå dyner 

x   

gullviva 

Fridlyst enligt 9 § 
Artskyddsförordningen 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering 2017 
Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  
Typisk art i 6510 Slåtterängar i 
låglandet  
Typisk art i 6530 Lövängar  
Typisk art i 9070 Trädklädd 
betesmark  

x x 

gulmåra Signalart i Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering 2017 x x 

mandelblomma Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 
styvmorsviol Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng x x 
svartkämpar Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  x x 

vit fetknopp Typisk art i 6110 Basiska berghällar 
Typisk art i 6280 Alvar x   

ängsbräsma Signalart i Jordbruksverkets ängs- 
och betesmarksinventering 2017     
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4.3.3 Rödlistade arter inom inventeringsområdet 

Tallticka utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är rödlistad. Den 
är rödlistad i kategorin nära hotat (NT1). 

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Kategorierna i rödlistan 
presenteras i Figur 6. Rödlistan utarbetas vart femte år av SLU Artdatabanken med hjälp av 
expertkommittéer och finns förtecknad i boken Rödlistade arter i Sverige 2020. Information om 
arters kategori finns att söka på webbsidan artfakta.se. 

 

 
Figur 6. Förkortningar av de olika kategorierna i rödlistan.  

4.3.4 Fridlysta arter inom inventeringsområdet 

Gullviva utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är juridiskt 
skyddad och upptagen i artskyddsförordningen. I Södermanland är den fridlyst (skyddad) enligt 
9 §, vilken lyder: 

9 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och 

alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den 

omfattning som framgår av bilagan 

   1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 

   2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller 

andra kommersiella ändamål. 

4.3.5 Typiska arter inom inventeringsområdet  

Inom utredningsområdet noterades 12 så kallade typiska arter (t-arter). Tre av dessa är 
kopplade till barrskog: grovticka, tallticka och talltagel. Nio är kopplade till jordbrukslandskapet 
och ängs- och betesmarker: blåsuga, bockrot, brudbröd, gul fetknopp, gullviva, mandelblomma, 
styvmorsviol, svartkämpar och vit fetknopp. 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell 
naturtyp. Systemet med typiska arter har utvecklats inom arbetet med EU:s art- och 
habitatsystem och uppföljning av Natura 2000-områden. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt 
igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin 

 
 
 

1 Förkortning NT brukar används för denna rödlistekategori, vilket är en förkortning av den 
engelska benämningen near threatened.  
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livsmiljö”. Typiska arter för respektive naturtyp beslutas av Naturvårdsverket efter underlag från 
bland annat ArtDatabanken. 

4.3.6 Signalarter inom inventeringsområdet 

Inom utredningsområdet noterades fem så kallade signalarter. Två är signalarter för skog: 
grovticka och tallticka. Tre är signalarter för äng- och betesmarker: gullviva, gulmåra och 
ängbräsma. Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 
höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och signalarter för skog finns 
listade på Skogsstyrelsens hemsida. Jordbruksverkets har också pekat ut signalarter att 
använda för inventering av ängs- och betesmarker. 

 
4.4 ÖVRIGT OMRÅDE 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av 
inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. Dessa ytor 
har bedömts inte uppfylla kriterierna för att uppnå påtagligt, högt eller högsta naturvärdesklass 
enligt standarden, eller så kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så 
små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden (medel), se avsnitt 3.2. 

Övrigt område består av vattenområdet, gräsmattor, blandskog, en liten sandstrand, grusvägar 
samt grusparkeringar.  

Följande värdeelement noterades inom övrigt område: tre värdefulla träd, ett skyddsvärt träd, ett 
särskilt skyddsvärt träd, ett småvatten och två högstubbar/död ved. Trädgårdsavfall har tippats i 
småvattnet och vattnet är kraftigt grumlat.  

Gräsmattor hyser generellt låga naturvärden då miljön är ensartad och artfattig, och ofta 
näringspåverkad.  

Skogsområdena i övrigt område har lite olika karraktärkaraktär: dels blandskog (likartad den i 
naturvärdesobjekt 2), med ett glest likåldrigt trädskikt av ca 110-åriga träd och visst uppslag av 
sly, dels blandskogsytor med inslag av hällmark och mindre träd och buskar och inslag av 
hävgynnade arter. Områdena saknar exempelvis äldre träd, död ved, andra värdeelement eller 
tillräckligt många naturvårdsarter för att uppnå en naturvärdesklass. Fältfloran har i huvudsak 
mer skoglig karaktär med exempelvis blåbärsris. Om naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) hade 
ingått i inventeringen skulle antagligen delar av övriga skogsområden inom inventeringsområdet 
uppnått klassen visst naturvärde.  

Den lilla stranden i nordväst bidrar till en varierad miljö med sand, platta klipphällar, beskuggat 
vatten och ett trädskikt med al, sälg, en tall klassad som värdefull tall och ytterligare några tallar 
som är lite grövre än genomsnittet, nära att uppnå kriteriet för att klassas som värdefulla.  

Det undersökta vattenområdet håller låga naturvärden och vattnet är starkt näringspåverkat 
som i sin tur har påverkat undervattensvegetationen. Här finns ingen tät undervattensvegetation 
som skulle kunna vara lämplig som lek eller uppväxtplats för eventuell fiskfauna. Det finns inte 
heller några områden som exempelvis vassområden eller låga skär som skulle kunna vara 
viktiga häckningsplatser för fågel. 

5 VÄRDEFULLA TRÄD 
5.1 ÄLDRE TRÄD VIKTIGA FÖR BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på 
sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många 
arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom 
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gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa 
strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat 
angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. 
Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre natur-värden kommer det 
att få. 

5.2 RESULTAT INVENTERING AV TRÄD 

Vid fältinventeringen noterades sex träd inom detaljplaneområdet vilka uppfyllde kriterierna för 
att klassificeras som värdefullt, skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt träd (Tabell 6). Av dessa 
klassificeras s fyra som värdefulla, ett som skyddsvärda och ett som särskilt skyddsvärt. 
Trädens placering presenteras på kartan i Figur 3. Foton på träden finns i bilaga 2.  

Ytterligare ett värdefullt och tre skyddsvärda träd noterades strax utanför detaljplanegränsen: en 
lärk, en björk, en sälg och en tall. Dessa markeras i kartan i Figur 3. 

Tabell 6. Särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd identifierade inom 

inventeringsområdet. Se trädens placering i Figur 3 

Träd - 

nummer 
Trädslag Kategori  Beskrivning 

1 Tall Värdefullt 75 cm i diameter 

2 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

3 Tall Särskilt skyddsvärt Hålträd, 60 cm i diameter 

4 Björk Värdefullt 50 cm i diameter 

5 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

6 Tall Skyddsvärt 

Tall med sju fruktkroppar av den 

rödlistade (NT) arten tallticka, 55 cm i 

diameter 

 

5.2.1 Särskilt skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som särskilt skyddsvärt träd; träd nummer 3, en 
grov tall (60 cm i diameter) som dessutom är hålträd med flera välutvecklade hål. Träd i denna 
kategorin är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan hysa 
en värdefull flora och fauna, med förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsverket 
rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder som bedöms 
påverka trädet:  

”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en 

anmälan för samråd hos länsstyrelsen” (Naturvårdsverkets webbsida, 
se länk i referenslistan).  

5.2.2 Skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som skyddsvärt träd, träd nummer 6, en tall med 
sju fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (kategori nära hotad, NT). Träd i denna kategori 
är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
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5.2.3 Värdefulla träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades fyra träd som värdefulla: träd nummer 1, en grov tall (75 
cm i diameter) med brandspår på stammen, träd nummer 2, en grov tall (70 cm i diameter), träd 
nummer 4, en grov björk (50 cm i diameter) och träd nummer 4, en grov tall (70 cm i diameter). 
Träd i denna kategori är nära att bli skyddsvärda träd. 

5.3 REKOMMENDATION GÄLLANDE TRÄD I DETALJPLANEN 

Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald. 
Det rekommenderas därför att samtliga eller så många som möjligt av de värdefulla och 
skyddsvärda träden sparas. Särskilt rekommenderas att träd i kategorin särskilt skyddsvärda 
sparas.   

Utöver värdefulla/skyddsvärda träd finns flertalet träd, främst tallar, som är omkring 100 år inom 
inventeringsområdet. Dessa är inte fullt så gamla eller grova som de värdefulla och 
skyddsvärda träden men hyser ändå värden för biologisk mångfald. På relativt kort sikt kan de 
utveckla höga värden. I kartan i Figur 3 pekas ett antal tallar ut som är nära att uppå klassen 
värdefulla träd. Det är positivt om så många som möjligt av dessa träd sparas.  

Utöver dessa träd markeras också en medelstor ek (35 cm i diameter, inom naturvärdesobjekt 
2) och tre sälgar ut i Figur 3. Sälgar har ett särskilt värde som födokälla åt insekter då den 
blommar tidigt på säsongen. Vad det gäller ek råder det brist på ädellövträd i landskapet 
generellt och de har potential att många hundra år gamla och utveckla höga värden för biologisk 
mångfald. Det är positivt ut naturmiljösynpunkt om så många som möjligt av sälgar och ekar 
sparas. 

Ett tillvägagångssätt för att planera bevarandet av träd i detaljplaneområdet kan vara att bevara 
grupper av träd. Förslag på tre områden med grupper av träd att bevara presenteras i kartan i 
Figur 3. Områdena inkluderar värdefulla och skyddsvärda träd, och träd som är nära att uppnå 
klassen värdefulla. Inom dessa områden rekommenderas också att träd med variarande ålder 
sparas för att erhålla ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet och rekreationsvärde.  

6 KONSEKVENS ÖKAD BÅTTRAFIK 
6.1 BAKGRUND FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN 

Fritidsbåtar ger upphov till negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 
aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. 

Grunda miljöer med sand-, ler- och gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla 
miljöerna längs Sveriges kuster. De solbelysta bottnarna värms upp fort på våren och 
vattentemperaturen under vår och sommar är högre än i havet utanför. Detta tillsammans med 
naturligt näringsrika bottensediment ger en hög biologisk produktion av en stor mängd växter 
och bottendjur och goda uppväxtförhållande för unga fiskar.  

Dessa områden utgör en viktig miljö för olika arter av marina och limniska kärlväxter, såsom 
ålgräs natar samt kransalger vilka fyller viktiga ekosystemfunktioner längs Sveriges kuster.  

Vegetationen tillför fysisk struktur till en annars kal mjukbotten och utgör en viktig livsmiljö för 
många små växter och djur, vilket höjer den biologiska mångfalden. Vegetationsklädda 
mjukbottnar utgör också viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden för många olika fiskarter 

Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på 
bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer kan störa fiskar och däggdjur. Vidare 
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medför användning av fritidsbåtar utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 
båtbottenfärger och förbränningsmotorer. 

Det stora antalet motorbåtar och vattenskotrar, trenden att motorerna blir allt större, samt det 
faktum att båtarnas förbränningsmotorer idag saknar avgasrening medför att fritidsbåtar släpper 
ut stora mängder föroreningar och växthusgaser. Utsläpp av giftigt koppar från fritidsbåtars 
bottenfärger är också betydande och bidrar till att halten av koppar i vattenmassan är över 
gränsvärdet för god miljöstatus i 85 % av alla klassade kustvattenförekomster. 

6.2 VATTENOMRÅDET I DETALJPLANEOMRÅDET 

Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken, nordväst om 
Oxelösund. Sträckan är helt öppen och utsatt för väder och vind vilket. Vattendjupet blir snabbt 
3 meter och håller det djupet på en sträcka av 25-30 meter ut från land innan djupet ökar till 
cirka 6 meter. Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att 
vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.  

Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår till en 
sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block. Både i den 
östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare sand/grus bottnar. 

Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor. 
Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av 
fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.  

Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för fiskfaunan som 
födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som häcknings-, uppväxt- 
eller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det saknar exempelvis 
musselbottnar.  

6.3 BEDÖMNING PÅVERKAN 

En ökad båttrafik skulle kunna ha en negativ påverkan på de strukturer som finns i området 
idag. Påverkan bedöms dock som liten, eftersom:  

• naturvärdena på platsen är låga  

• vattencirkulationen på platsen uppskattas vara god  

En god vattencirkulationen gör att eventuell påverkan av grumling blir liten då det suspenderade 
bottensubstratet skulle föras iväg och inte lägga sig direkt på platsen, om det exempelvis skulle 
byggas bryggor där. Påverkan från avgaser och läckage från bottenfärger blir även den liten 
genom utspädningseffekter tack vare den goda vattencirkulationen. 

En ökad båttrafik till Vivesta bedöms inte heller påverka andra områden i närområdet som 
exempelvis Strandstuvikens naturreservat då det ligger väl norr om den aktuella platsen då 
viken är bred.  
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7 SAMLADE REKOMMENDATIONER 
Följande rekommendationer inför framtagande av ny detaljplan ges ur aspekten 
naturvärden/biologiska mångfald: 
 
Naturvärdesobjekten 

• Spara i sin helhet de två naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde. Det bedöms 
vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden i landskapet blir 
kvar efter exploateringen och att kvaliteten bibehålles och gärna förbättras. 

• Om naturvärdesobjekt nummer 2 exploateras, flytta om möjligt  grässvålen med de 
hävdgynnade arterna till en annan plats 

Träden 

• Spara grupper av träd, se förslag på områden i Figur 3 samt resonemang kring detta i 
avsnitt 6.3. Alternativt bevara utpekade värdefulla, skyddsvärda och särskilt 
skyddsvärda träd med höga värden på annat sätt.  

• Spara om möjligt sälgar och ädellövträd såsom ek. Ädellövträd har potential att bli 
mycket gamla och hysa stora värden. Sälgar har ett särskilt värde för insekter då de 
blommar tidigt på året.  

• Spara om möjligt identifierade högstubbar. Om marken där högstubbarna står ska 
exploateras kan de fällas och läggas på annan plats inom området. Död ved utgör ett 
viktigt inslag i naturen för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Det är dessutom 
generellt stor brist på död ved i landskapet. 

Småvattnet  

• Behåll om möjligt småvattnet och utför en restaurering i syfte att förbättra 
vattenkvaliteten. Dumpat material behöver rensas bort. Förekomst av vatten bidrar alltid 
positivt till biologiska mångfald och fiskfria småvatten har potential som livsmiljö åt 
groddjur. 

Rekommendationer gällande båttrafik  

• saknas 
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https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra179.html
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5411-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-vid-andring-av-naturmiljon/sarskilt-skyddsvarda-trad/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-vid-andring-av-naturmiljon/sarskilt-skyddsvarda-trad/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/typiska-arterkriterier.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/typiska-arterkriterier.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020
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Bilaga 1 
METOD ENLIGT SIS-STANDARD 
Nedan beskrivs översiktligt principerna för en naturvärdesinventering 
(NVI) som följer den rådande standarden (SS 199000:2014). 

NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD 

Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 
ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Naturvärdesinventering benämns ofta förkortat för 
NVI. Här följer en kort översikt av metoden.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera 
områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att standardisera hur 
naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och bedömningarna kan 
bli mer enhetliga. 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av 
en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller 
syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för 
friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag 
för sådana bedömningar.  

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg:  

 
1 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven.  

För det första avgörs om NVI:n ska omfatta enbart en förstudie (kallas ibland för 
skrivbordstudie) eller även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att 
naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga 
kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det 
räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på 
förstudienivå är alltid preliminär. 

För det andra avgörs om om förstudien ska följas upp med en NVI på fältnivå, det vill säga att 
den ska inkludera inventering i fält. Då identifieras naturvärdeobjek med naturvärdesklass 1 
(högsta naturvärde), 2 (högt naturvärde) och 3 (påtagligt naturvärde). Man kan då välja mellan 
tre olika detaljegrader (Tabell 1). Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har 
för avsikt att kunna identifiera i fält.  
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Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 

199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika 

sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i 
fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 

 

För det tredje finns sex så kallade tillägg (Tabell 2). Tilläggen inte ingår i metodens 
grundutförande utan utgör tillval.  

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras 
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd 
kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk 
mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 10-
25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela 
eller delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i 
klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och 
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 

 

2. FÖRSTUDIE/SKRIVBORDSTUDIE 

Inventeringsområdet avgränsas, tidigare kända naturvärden studeras och en preliminär bedömning av 
vilka områden som kan antas ha störst betydelse för biologisk mångfald görs.  

3. INVENTERING I FÄLT 

Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Metoden utgår ifrån två bedömningsgrunder och man 
letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter (bedömningsgrund artvärde) och man bedömer olika 
biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald (bedömningsgrund biotopvärde).  

4. TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När bedömningsgrunderna artvärde respektive biotopvärde är definierade för ett visst avgränsat fastställs 
dess naturvärdesklass med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska 
det anges, då betecknas klassningen som preliminär. I sitt grundutförande innehåller standarden tre 
naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde 
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(klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst 
naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för beskrivs i Tabell 3 nedan. Områden som tilldelas en 
naturvärdesklass benäms naturvärdesobjekt (NVO). De delar av inventeringsområdet som inte 
avgränsas som NVO kallas övriga områden. 

 
Figur 1. Matrix som beskriver hur sammanvägning av bedömningsgrunderna biotop och art görs till en 

naturvärdesklass enligt Svensk standard SS 199000:2014. I metodens grundutförande ingår att identifiera 

naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde. Att identifiera naturvärdesobjekt med visst 

naturvärde utgör ett tillägg. Områden som får lågt naturvärde utgör inte ett naturvärdesobjekt.  

Tabell 3. Naturvärdesklasser enligt Svensk standard SS 199000:2014. 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  
(Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 
1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.) 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. (Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär 
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt 
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.) 
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Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde)  INGÅR EJ I GRUNDUTFÖRANDE AV METODEN, UTAN 
UTGÖR ETT TILLÄGG 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. 
(Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som 
tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men 
där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.) 

 
5 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport som 
innehåller den information som standarden kräver. Geografisk information ska även redovisas i 
GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 
FOTON AV VÄRDEFULLA, SKYDDSVÄRDA OCH 

SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD 
 
1. Tall Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter. 
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2. Tall, Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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3. Tall, särskilt skyddsvärt träd, hålträd, 60 cm i diameter.
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4. Björk, värdefullt träd, 50 cm i diameter
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5. Tall, värdefullt träd, 70 cm i diameter 
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6. Tall, skyddsvärt träd, 55 cm i diameter, sju fruktkroppar av den 
rödlistade (kategori nära hotat, NT) arten tallticka.  

 
 



 

 
 
 

 

Naturvärdesinventering NVI Vivesta Udde 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Lekpark/Lekområde Danvikshagen

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget är härmed besvarat

2. Sammanfattning
Förslagsställaren efterlyser en lekpark i Danviksområdet och menar att det finns
barnunderlag för en kommunal lekpark. Parken skulle förslagsvis kunna ligga i anslutning
till pulkabacken/fotbollsplanen vid Näsuddsvägen, se bifogad bild.

Förvaltningen kan konstatera att det är relativt långt till närmaste kommunala lekpark.
Närmast ligger lekplatsen i Sunda eller vid Peterslundsskolan.

I samband med byggandet av den nya förskolan i Peterslund så kommer lekytor att
iordningsställas där som kommer vara tillgängliga för allmänheten.

Behovet av lekplatser i Oxelösund ses över kontinuerligt och behovet och möjligheten att
anlägga en ny lekplats i Danviksområdet får undersökas vidare. För närvarande så finns



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-01-14 MSN.2021.39

inga investeringsmedel för detta i budgeten. Viktigt i sammanhanget är även att det måste
tillskjutas driftsmedel vid nyetablering av lekplatser.

Beslutsunderlag
E-förslag.

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Förslagsställaren



Lämna ett förslag

Ärendenummer 210824-EFORSLAGET-LB57

Inskickat 2021-08-24 11:19

E-förslag

Rubrik Lekpark/Lekområde Danvikshagen

Vad fantastiskt att det byggs och satsas så mycket i vår
kommun! Som boende i Danvik med 3 barn saknar vi
dock en närliggande kommunal lekpark. Här finns flertalet
områden där det bor mängder med barn som skulle ha
glädje och uppskatta det. Våra barn uppskattar väldigt
den fina nya lekparken i Inskogen, tyvärr är det för långt
bort för att dom ska kunna få åka dit själva, detsamma

Text gäller för Peterslund och Sunda.
Här i Danvik finns garanterat barnunderlaget för en stor fin
kommunal lekpark. Speciellt sen parken vid
Sjöbackestigen är riven. Lekparken i Kråkan nyttjas ofta
av förskoleverksamheten. Dessa är ju dessutom
föreningsägda. Parken skulle förslagsvis kunna ligga i
anslutning till pulkabacken/fotbollsplanen vid
Näsuddsvägen, se bifogad bild.

Fil Lekpark.JPG

Namn X
E-post
Antal roster 195

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se

Telefon 0155 - 380 00

Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Anpassade badplatser i Oxelösund!

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

E-förslaget är härmed besvarat

2. Sammanfattning
Förslagsställaren framhåller behovet av tillgängliga badplatser för personer med fysiska
funktionshinder och framhåller att rampen vid Jogersöbadet inte är lämplig för rullstolar.

Kommunen har tre kommunala badplatser, Stenviksbadet, Jogersöbadet samt Vivesta. Det
bad som i nuläget bedöms som mest lämpligt ur tillgänglighetssynpunkt är Jogersöbadet.

Inför sommarsäsongen så kommer rampen att åtgärdas och kompletteras med en ny
ytterända för att underlätta för rullstolar. Angöringen till själva rampen kommer också att
ses över så att den blir mer lättillgänglig.

Beslutsunderlag
E-förslag

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Förslagsställaren



Lämna ett förslag

Ärendenummer 210725-EFORSLAGET-MI82
Inskickat 2021-07-25 15:10

E-förslag

Rubrik Anpassade badplatser i Oxelösund!

Text

Jag tycker att kommunen borde bygga anpassade
badplatser för människor med funktionshinder som
använder rullstolar och vagnar mfl.. eftersom våra
badplatser som vi har i Oxelösund är tyvärr inte
anpassade då det finns dock en ramp på Jogersö men
den är inte lämplig för rullstolar och vagnar mfl... vilket gör
det svårt för människor att ta sig fram och blir därför
utanför och lidande. det blir svårt att ta sig fram med
rullstolar i sanden.

Namn

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se

Telefon 0155 - 380 00

Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-24

Utdragsbestyrkande

(12) Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om avslut av ärende
Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked

December

Stephanie
Strömberg

Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked

December

Andreas Edhag Beslut om föreläggande att vidta åtgäder
livsmedelsverksamhet
Beslut om klassificering och årligt tillsynsavgift
Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut registering livsmedelsanläggning
Saneringsintyg fartyg

December

Annelie Alfredsson Rättidsprövning December
Emilia Torstensson Beslut om avetablering av miljöfarlig verksamhet

Omhändertagande av matavfall
December

Mattias Ryman Avloppsinventering December



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-24

Utdragsbestyrkande

Kent Börjesson Grävningstillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

December

Jerry Karlsson Beslut fällning av träd
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

December

Nils Erik Selin Föreläggande om komplettering December
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Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och 
resursåtgång i de större arbetsområdena. 
De större områdena (cykelvägar, gräsytor, 
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter). 
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även 
underhållskostnader, även i jämförelse med 
andra kommuner. 
Uppdrags- och kostnadsberäkningar 
 

 2020-03-18 § 25 Skriftlig redovisning varje kvartal B Varje kvartal 
2022 

Bygg Varsamt Nisse 2020-09-29 § 82 Revidering av Bygg Varsamt B Q4 2021 

Transporter  Nisse  Årlig redovisning MI Q3 2022 

VA   Årlig redovisning MI Q3 2022 

 
 
 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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