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Vad behövs utredas då en miljon kvadratmeter mark uppe i Helsingborg stad, som tidigare 
använts som hamn- och industriområde, ska utvecklas, förnyas och länkas samman? Ett av 
stegen är att identifiera vilka föroreningar som förekommer i grundvattnet inom området och 
hur pass förorenat det kan vara. Detta för att bättre kunna skydda människan och 
omkringliggande miljö. Därför har kemiska grundvattenprover sammanställts, utvärderats och 
jämförts med riktvärden. Resultatet visade att delar av H+ området är förorenat. Inom 20 utav 
26 undersökta fastigheter/områden påträffades parametrar i grundvattnet som överskred 
riktvärden för allvarlig påverkan, vilket motsvarar nästan 80%. Dessa föroreningar 
härstammar troligtvis främst från förorenade fyllnadsmassorna.  

H+ projektet i Helsingborg är ett stadsförnyelseprojekt som omfattar den centrala södra delen 
av staden. Projektet startades år 2002 och merparten förväntas vara bebyggt med bostäder, 
kontor och offentlig service år 2035. Det första steget mot H+ blir att bygga en järnväg under 
mark, Södertunneln. Med detta kan markområden som i dagsläget är svåra att utnyttja blir 
attraktiva och lättillgängliga, samtidigt som den befintliga staden på ett naturligt sätt kan 
smälta samman med det nya H+ området. 

De erhållna resultaten kommer ligga som underlag till den framtida databasen för H+ 
projektet. Med hjälp av sammanställningen kan man få en inblick i vart efterbehandlingar 
kommer att behöva göras och vilka områden som bör prioriteras. Beroende på hur den 
framtida markanvändningen kommer att se ut kommer kraven för hur höga halter som är 
tillåtna i grundvattnet att variera. Föroreningshalterna i grundvattent skall inte överskrida den 
nivå som kan vara skadligt för människor som vistas inom området eller negativt påverka 
omkringliggande områden. 

Då hela H+ området inte blivit undersökt, tillsammans med kunskapsbrist vad gäller t ex 
framtida markanvändningen, föroreningarnas ursprung etc., är det svårt att exakt bedöma 
föroreningssituationen för grundvattnet inom hela området. Trots det kan man få en generell 
överblick utifrån redan gjorda undersökningar. Dock kommer ytterligare studier, 
kompletteringar och provtagningar att behövas göras för H+.  
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