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Sammanfattning
Norconsult AB (Norconsult) har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört en
översiktlig miljöteknisk markundersökning inför upprättande av ny detaljplan,
Veddesta etapp 1, i Veddesta, Järfälla kommun. Inom aktuellt område har tidigare
bedrivits verkstads- och bilindustrier, handelsverksamhet och delar av fastigheterna har
fungerat som mellanlager för sopsand och byggmaterial. På samtliga fastigheter pågår
verksamhet fortfarande. Enligt föreslagen detaljplan planeras området som helhet för
kvartersmark med övervägande del bostadsbebyggelse samt förskola.
Detaljplaneområdet består av fyra olika fastigheter, samt områden kring dessa
bestående av vägar och ett större grönområde söder om Ekonomivägen mot
Veddestabäcken.
Jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes med borrbandvagn i mars
2016. Jordprovtagning utfördes i totalt 25 provpunkter till ett djup av 1-3 m och
grundvattenrör etablerades i totalt 8 punkter. Sammanlagt togs 116 jordprover ut varav
18 valdes ut för laboratorieanalys. Grundvattenprover analyserades från samtliga
utplacerade grundvattenrör i området. Analysparametrarna omfattade metaller,
oljeprodukter (alifater, aromater, BTEX), PAH och klorerade lösningsmedel.

Inför fortsatt planering bedöms efterbehandlingsåtgärder bli aktuellt för delar av
marklagren med påvisade föroreningshalter. Inför fortsatt planering bör kompletterande
undersökningar utföras i mark och grundvatten i syfte att få en bättre bild av
föroreningssituationen inom området av påvisade föroreningar. Förslagsvis kan
schaktsanering bli aktuellt för att sedan återfylla området med rena massor. Vidare
bedöms grundvattnet preliminärt inte vara allvarligt påverkat av de föroreningar som
förekommer i de ytliga marklagren och bör således inte riskera några kvarvarande
effekter efter eventuell bortgrävning. Undersökning av indikation på förekomst av
klorerade lösningsmedel rekomenderas utföras brett i ytterligare medier, förslagsvis i
trädved, i byggnader samt i porluft för att få en bättre bild av föroreningssituationen
inom området.
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De föroreningar som påvisats i jord och som enligt utförd översiktlig utredning
potentiellt kan förekomma inom området är ytlig markförorening av
petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. I utförda analyser av
grundvattenproverna har halter av PAH över riktvärdet för dricksvatten i grundvattnet i
en punkt. Inga andra analyserade föroreningshalter har påvisats i grundvattnet inom
området för analyserade ämnen. Med hänsyn till att den historiska inventeringen visat
att klorerade lösningsmedel använts och oreenat släppts ut inom området kan
förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas.
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1 Uppdrag och syfte
Norconsult AB (Norconsult) har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört en
översiktlig miljöteknisk markundersökning inför upprättande av ny detaljplan,
Veddesta etapp 1, i Veddesta, Järfälla kommun. Undersökningsområdet omfattar
hela det nya detaljplaneområdet, och innefattar bl.a. fastigheterna Veddesta 2:11,
2:2, 2:27 och 1:13.
Inom aktuellt område har tidigare bedrivits verkstads- och bilindustrier,
handelsverksamhet och delar av fastigheterna har fungerat som mellanlager för
sopsand och byggmaterial. På samtliga fastigheter pågår verksamhet fortfarande.
Enligt föreslagen detaljplan planeras området som helhet för kvartersmark med
övervägande del bostadsbebyggelse samt förskola.
Syftet med föreliggande undersökning är att översiktligt undersöka
föroreningsstatusen inom detaljplaneområdet. Uppdraget omfattar även att vid
eventuell förekomst av föroreningar översiktligt utvärdera föroreningshalter,
omfattning och spridningsförutsättningar samt att rekommendera åtgärder i fortsatt
planering.

2 Bakgrund
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2.1 Områdesbeskrivning
Planförslaget för Veddesta etapp 1 innebär att det befintliga industriområdet
omvandlats till en blandstad som inrymmer bostäder samt verksamheter i form av
förskola, kontor och service. Planområdet för Veddesta etapp 1 ligger i södra delen
av Järfälla. De fastigheter som har undersökts ligger i södra delen av Veddesta. För
detaljplanens- och undersökningsområdets utbredning se Figur 1.

2016-04-29
Översiktlig miljöteknisk markundersökning

6 (30)

Figur 1

Karta över del av Järfälla, undersökningsområdet är markerat med rött
(©eniro.se).

Detaljplaneområdets gränser samt fastighetsbeteckningar redovisas i Figur 2.
Detaljplaneområdet består av fyra olika fastigheter, samt områden kring dessa
bestående av vägar och ett större grönområde söder om Ekonomivägen mot
Veddestabäcken. Undersökningsområdet begränsas av Veddestavägen i norr, av
järnvägen (pendeltågslinje) i nordöst, av Ekonomivägen i sydöst samt av
fastigheterna Veddesta 2:76, 2:73 och 2:65 i väster.
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Norra delen av detaljplaneområdet är idag handelsfastigheter, kontor, parkeringar,
industribyggnader bl.a. bilverkstäder samt ytor för mellanlagring av byggmaterial
och containrar. Sydöstra delen av detaljplaneområdet innefattar grönområde,
koloniträdgårdar och del av Veddestabäcken som rinner i östlig riktning. Samtliga
fastigheter är asfalterade förutom Veddesta 2:2 och västra delen av 2:27.
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Figur 2

Detaljplaneområde för Veddesta med fastighetsbeteckningar.

2.2 Geologi och hydrogeologi
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De naturliga jordlagren i området består enligt jordartskartan av lera och silt i
området runt Veddestavägen, se Figur 3 (SGU 2016a). Vidare ner mot
Veddestabäcken övergår lera/silt i postglacial lera. Norr om området finns en
bergsrygg ytligt täkt av morän. Undersökningsområdet består främst av
fyllnadsmassor.
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Figur 3

Jordlager. Orange- postglacial lera, Sneda gul räder - lera/silt, Lodräta
gråa ränder - fyllning, Ljusblått- morän, Rött- berg. (SGU 2016a)

Grundvattenströmningen bedöms ske söderut från undersökningsområdet, mot
Veddestabäcken. Veddestabäcken rinner i öppen fåra i den södra delen av
planområdet. I höjd med Tjädervägen är bäcken kulverterad och rinner i östlig
riktning under Östra Veddesta industriområde, järnvägen och E18. Veddestabäcken
ansluter nedströms till Bällstaån, vid Barkarby centrum.
Det finns inga brunnar inom detaljplaneområdet enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU
2016b)

2.3 Känslighet och skyddsvärde

Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde och gränsar i söder till
Veddestabäcken, vilken är ett tillflöde till Bällstaån. Veddestabäckens
vattenkvalitet visar på en dålig ekologisk status enligt utförd behovsbedömning
(Järfälla 2015). Dagvatten i området rinner orenat till Veddestabäcken och till
Bällstaån genom kulverterad dagvattenledning. Recipienten Bällstaån omfattas av
EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndigheten finns det risk att god
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Känsligheten och skyddsvärdet bedöms enligt planerad markanvändning, vilket i
den föreslagna nya detaljplanen är kvartersmark med övervägande del bostäder.
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ekologisk och kemisk status ej uppnås till 2015 och 2021 för vattendraget (VISS
2016). Grundvattnet ut med planområdets norra gräns visar en måttlig sårbarhet för
föroreningar (Järfälla 2015).
Området är kraftigt exploaterat och saknar kända höga naturvärden. Det finns dock
ett trivialskogsparti på ca 0,1 Ha vid Veddestabäcken som hyser potentiella
naturvärden. Vidare bedöms skogspartiet längs Veddestabäcken ha ett högt
rekreationsvärde (Järfälla 2015). Detaljplaneområdet och fastigheten Järfälla 2:2
gränsar i norr mot fornlämning (gravfält) som återfinns norr om Veddestavägen.
Fastigheten Järfälla 1:13 ligger delvis på och gränsar till fornlämning i väster
(Riksantikvarieämbetet, 2016).

3 Historik
3.1 Verksamhetshistorik
En genomgång av historiken på området har genomförts. Information har inhämtats
från Länsstyrelsen, kommunen, byggarkivet, gamla flygfoton, Järfällaboken
(1986).
Inför undersökningen genomfördes ett platsbesök och kontakt togs med
fastighetsägare. I Tabell 1 sammanfattas verksamheter som har förekommit på
fastigheterna inom detaljplan Veddesta.
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Tabell 1

Sammanfattning av vilka verksamheter som har förekommit på
fastigheterna inom detaljplan Veddesta.

Fastighet

Verksamhet

Veddesta 2:11

Tidigare lantbruksområde.
Från 1962-71 var Standard Radio & Telefon AB verksam på
fastigheten där man tillverkade av mönsterkort till
kommunikationsutrustning. Halogenerade lösningsmedel
använts. Kemikalierna förvarades i ett förråd utan avlopp.
Verksamheten omfattade flera olika processer (avfettning,
lödning, etsning, lackering) samt föroreningar med mkt hög
farlighet hanterades (bly, trikloreten). Tvättvatten från
lödmaskiner innehållande bl a bly och tenn samt lösningsmedel
gick direkt ut i avloppet utan rening.
Efter 1971 fortsatte liknande elektronikverksamhet fram till 1981,
senaste verksamhetsutövare Ericson AB.
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning

10 (30)

Veddesta 2:2

Idag är fastigheten ett företags- och köpcentrum.
Tidigare lantbruksområde.

Veddesta 2:27

Från 1959 fanns en cementrörsfabrik. Idag mellanlagring och
sorteringsstation för avfall och sopsand.
Tidigare lantbruksområde.
Från 1959-75 fanns Christensson Maskiner & Patenter AB med
monterings- och verkstads verksamhet. Verksamheten var
registrerad i Uddeholms kundregister över trianvändare 1975.
Byggnaden är riven och sanering inför byggnation av ett nytt hus
ska skett enligt Miljöavdelningen Järfälla kommun 2011.

Veddesta 1:13

Efter 1975 ska flera bilverkstäder varit verksamma på området.
På östra delen av Veddetsa 2:27 finns från 1974 en
kontorsbyggnad, med tidigare pannrum och oljetank i västra
delen av byggnaden.
Tidigare lantbruksområde.
Från 1972 AB Wilhelm Kindwall med bilvårdsanläggning inkl.
verkstad. Identifierade från Uddeholms AB kundregister över
trianvändare 1975. Började som bilverkstad och byggdes ut och
utökades till bilförsäljning och kontor. Även reservdelslager och
huvudlager och biluthyrning. Bilvårdsanläggningen är fortfarande
i drift.
Sedan 2007 äger Riddermark Bil AB fastigheten. Företaget
arbetar med avyttring av begagnade bilar.

3.2 Potentiella föroreningar

Klorerade lösningsmedel (refereras även till som klorerade alifater samt klorerade
kolväten) tillhör en grupp ämnen som kallas DNAPL (Dense Non-Aqueus Phase
Liquids) eller ”sjunkare”. Ämnen i denna grupp har högre densitet än vatten och
har även låg löslighet i vatten. Klorerade lösningsmedel i vätskeform sjunker därför
genom en vattenmättad jord och kan vid ogynnsamma förhållanden spridas i
mycket höga koncentrationer till stora djup.
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De föroreningar som misstänks inom aktuellt område baserat på den historiska
inventeringen är tungmetaller, klorerade lösningsmedel (trikloreten), PAH och
petroleumkolväten. I detta avsnitt redogörs för klorerade lösningsmedel på grund
av dess speciella egenskaper och rörlighet i mark och vatten.
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Klorerade lösningsmedel sjunker ofta genom grundvattenakviferen tills de når
berg. Eftersom densiteten är högre än vatten kan klorerade lösningsmedel i fri fas
dessutom följa täta jordlager eller berggrundens lutning och spridas i helt andra
riktningar än grundvattnet. (Naturvårdsverket 2007)
Klorerade lösningsmedel som lösts i grundvatten kan transporteras långa sträckor.
En plymlängd på hundratals meter är inte ovanlig och det finns fall där man kunnat
konstatera att klorerade lösningsmedel spridits kilometer ut från det förorenade
källområdet.
Ämnena i gruppen är till olika grad flyktiga, vilket medför att de ofta förekommer i
gasfas. Ångor och förorenad porgas i mark kan uppstå både från förorening bunden
till jord och från förorening löst i vatten. Vid ogynnsamma tillfällen kan även dessa
spridas långa sträckor.

3.3 Tidigare undersökningar
I Tabell 2 sammanfattas kända undersökningar eller åtgärder på fastigheterna inom
detaljplan Veddesta.
Tabell 2

Sammanfattning av kända undersökningar och tillbud på fastigheterna
inom detaljplan Veddesta.

Fastighet Undersökningar/tillbud
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Veddesta Området kring byggnaden där tidigare elektronikverksamhet varit,
2:11
undersöktes i en Översiktlig markteknisk undersökning av Tyréns (2015).
Prover från 10 provpunkter har analyserats m a p metaller och PAH.
Norra delen av parkeringen hade höga PAH halter- över MKM och den östra
delen har PAH över KM. Möjligen har asfalten höga PAH-halter då ett prov
visar på det. Två prov har halter av Ba, Cd, Hg, Pb, Zn över KM. Dessa är i
nordöstra delen av området, se Figur 4 nedan. (Tyréns 2015). Uppgifter finns
på att trikloretylen använts.

2016-04-29
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Figur 4

Grön: halter < KM, gul: halter >KM, blå/rosa: halter > MKM

Länsstyrelsens MIFO1- klassning: 3, måttlig risk.
Veddesta Inga rapporter eller undersökningar.
2:2
Länsstyrelsens MIFO1- klassning: 3, måttlig risk.
Veddesta Sanering efter rivning och inför byggnation av ett nytt hus ska ha skett enl
2:27
Miljöavdelningen Järfälla kommun 2011, dock ingen dokumentation eller
rapport. Uppgifter på att trikloretylen kan ha använts.
Länsstyrelsens MIFO-1 klassning: 2, stor risk.
Veddesta Uppgifter på att trikloretylen kan ha använts.
1:13
Länsstyrelsens MIFO-1 klassning: 3, måttlig risk
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning har även utförts på angränsande
industrifastighet norr om planområdet, Veddesta 2:28 (WSP 2008). Analyser har
utförts på metaller, PAH och petroleumkolväten. Resultaten från undersökningen
påvisade förhöjda halter av BTEX och PAH, dock under för fastigheten gällande
riktvärde för MKM.
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4 Riktvärden och tillståndsbedömning
4.1 Generella riktvärden för jord
Ett områdes markanvändning motsvarar de aktiviteter som antas förekomma inom
aktuellt område och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning
det förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på
skydd av markmiljön inom området. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger
föroreningshalter i mark, under vilka risken för negativa effekter på människor,
miljö- och naturresurser normalt är acceptabel (Naturvårdsverket, 2009a). I
riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av
Naturvårdsverkets generella riktvärden:


Känslig Markanvändning, KM, markkvaliteten begränsar inte valet av
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom
området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och
ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.



Mindre Känslig Markanvändning, MKM, markkvaliteten begränsar valet
av markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade
grupper antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid
MKM. Grundvatten (på ett avstånd om 200 meter) och ytvatten skyddas.
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Markanvändningen i undersökningsområdet kommer troligen till större delen
användas för bostadsändamål, vilket motsvarar känslig markanvändning (KM). Då
planen i nuläget inte är klar och förändringar kan ske kommer analysresultaten i
detta PM utvärderas mot både KM och MKM.

4.2 Riktvärden för grundvatten
För grundvatten finns inga generella riktvärden liknande de som finns för jord.
Istället jämförs uppmätta halter med olika riktvärden beroende på förorening. Som
riktvärde för metallhalter i grundvatten har SGU:s tillståndsklasser från rapporten
”Bedömningsgrunder för grundvatten” använts (SGU 2013). Dessa är indelade i
fem klasser, där klass 1 innebär ingen påverkan och klass 5 mycket stark påverkan.
Haltgränserna är dels baserade på variationer i bakgrundshalter inom landet och
dels på riktvärden för dricksvatten från Livsmedelsverket. Halter motsvarande
klass 5 innebär att vattnet är otjänligt som dricksvatten. Vatten med halter i klass 4
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eller lägre kan användas som dricksvatten (SGU 2013). För vatten är den största
exponeringsrisken för människor med avseende på metaller via intag.
För petroleumkolväten och föroreningar förknippade med bensinstationer och
verkstadsindustri (t.ex. PAH 16) används riktvärden från SPIMFAB (organisation
för oljebolagens miljösanering). SPIMFAB har tagit fram riktvärden för ett antal
markanvändningar, jämförelse görs med riktvärden för dricksvatten (vilket är det
hårdast satta riktvärdet) samt med riktvärdet som visar på när halter i grundvatten
kan medföra miljörisker i ytvatten. Detta riktvärde bygger på att grundvattnet i
källområdet efter utspädning i ytvatten inte ska överstiga halter som kan orsaka
skador i vattenmiljön (SPI 2010).
Holländska jämförvärden ”Intervention values” och ”Target values” har använts
som jämförelsevärden för klorerade lösningsmedel (RIVM 2001). Intervention
values kallas i denna rapport för aktionsvärden och motsvarar den haltnivå där
markfunktionerna är allvarligt skadade och hotade med avseende på människor och
markmiljö. Target values (i denna rapport kallade målvärden) är riktvärden för
långsiktigt hållbar nivå, och motsvarar bakgrundshalter för ämnet i jungfrulig
miljö.
Halter av klorerade lösningsmedel har även jämförts mot SGU:s tillståndsklasser
som beskrivs ovan samt Livsmedelsverkets riktvärde för ”otjänligt som
dricksvatten” (Livsmedelsverket 2001).

4.3 Bedömning av tillstånd

Delar av Naturvårdsverkets rapport 4918 har ersatts av senare rapporter men t.ex.
generella råd kring analyser gäller fortfarande. Specifikt för indelning av tillstånd
och indelning av avvikelse från jämförvärde gäller att Naturvårdsverket 1999 utgår
ifrån ämnesdata som delvis blivit inaktuella. För de ämnen eller ämnesgrupper där
reviderade data finns att tillgå, och där indelningen i olika klasser är gjord efter ett
tydligt och transparent system (till exempel multiplar av ett utgångsvärde), kan
indelningen uppdateras med nya data (Naturvårdsverket 2009a). Detta gäller t.ex.
indelning av tillstånd för föroreningshalter i jord. Dessa principer har använts i
föreliggande rapport för att bedöma föroreningsstatusen i undersökningsområdet.
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Tillståndsbedömning av föroreningshalter utgår från jämförelser med riktvärden,
dvs. nivåer som inte kan överskridas utan risk för hälso- eller miljöskador. Ju mer
en uppmätt halt överstiger riktvärdet desto allvarligare bedöms tillståndet vara.
Tillståndsbedömning utförs enligt Tabell 3 nedan och finns närmare beskrivet i
Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket 1999).
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Tabell 3

Princip för bedömning av tillstånd i jord

Tillstånd

Halt i förhållande till riktvärde

Jord
Mindre allvarligt
Måttligt allvarligt
Allvarligt
Mycket allvarligt

< riktvärdet
1-3 ggr riktvärdet
3-10 ggr riktvärdet
> 10 ggr riktvärdet

5 Undersökning
5.1 Provtagningsstrategi
En preliminär provtagningsplan fastställdes inför fältarbetet baserat på historisk
inventering, tidigare utförda undersökningar, platsbesök samt förmodad
grundvattenriktning. Provpunkterna fördelades inom undersökningsområdet i syfte
att översiktligt undersöka detaljplaneområdet samt att lokalisera eventuella hotspots av misstänkta förorenande ämnen.
Provpunkternas läge redovisas på situationsplan i Bilaga 1. I Tabell 4 nedan följer
en förklaring till provpunkternas placering.
Tabell 4
Provpunkt
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NC1A
NC1B
NC2
NC3
NC4
NC5
NC6
NC7

Bakgrund till provpunkternas placering.
Anledning till provpunktens placering Provtagningssätt* Fastighet
Parkering. Misstanke om klorerade
kolväten finns.
Bilverkstad. Misstanke om
oljeprodukter
Parkeringsyta, nedströms fastigheten.
Misstanke om klorerade
lösningsmedel finns.
Uppställning av containrar/Parkering
Uppställning av containrar/Parkering
Utfyllnad. Äldre uppkörningsramp till
tidigare byggnad.
Uppställning av containrar/Parkering
Oljefat, gammal lastbil på plasten samt
jordhögar av okänt material.
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B
B
B/GV
B
B
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NC8
NC9-11
NC12

NC13
NC14
NC15
NC16
NC17-21
NC22-23

Tidigare verkstadsindustri, misstanke
om klorerade lösningsmedel.
Tidigare verkstadsindustri, misstanke
om klorerade lösningsmedel.
Nedströms, tidigare verkstadsindustri,
misstanke om klorerade
lösningsmedel.
Baksida av kontorshus. I anslutning till
tidigare pannrum och plats för
oljetank.
Utanför garageutfart
Parkering
Parkering
Bilverkstad, bilvårdsanläggning,
troligen användes trikloretylen
Parkering

B/GV

Veddesta 2:27

B
B/GV

B
B
B
B/GV
B

Veddesta 1:13

B

NC24
Parkering
B/GV
* B: Borrning med borrbandvagn, GV: Grundvattenrör

Planerat grundvattenrör i NC19 utgick på grund av för grunt djup till berg.
Grundvattenrör NC1A är etablerad på parkering, nedströms industrier norr om
undersökningsområdet och bedömdes intressant för att undersöka om eventuella
föroreningar sprider sig via vattnet ner mot Veddestabäcken.
NC1B placerades ut för att fånga upp möjliga föroreningar från parkering och
anslutande bilverkstad. I NC4 etablerades grundvattenrör för att kontrollera
föroreningssituationen på uppställningsytan. NC8 placerades för att kontrollera
föroreningssituationen från tidigare verkstadsindustri. NC12 ligger nedströms
tidigare verkstadsindustri och dagens verksamhet med lagring av byggmaterial.
NC16 och NC24 placerades för att kontrollera föroreningssituationen på
parkeringarna.

Jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes av Norconsult, med
Norconsult Fältgeoteknik AB som borrentreprenör 2016-03-07 till 2016-03-09.
Provtagningen utfördes i tillämpliga delar enligt SGF:s fälthandbok för
miljötekniska markundersökningar (SGF 2013).
Jordprovtagning utfördes med skruvborr på borrbandvagn i totalt 25 provpunkter
till ett djup av 1-3 m. För provpunkternas lokalisering se situation- och
provtagningsplan jord och grundvatten, Bilaga 1.
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5.2 Jord
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För samtliga utförda provpunkter protokollfördes bedömning av jordart, lukt och
eventuella avvikelser, se Bilaga 2a. Samlingsprov togs ut för varje undersökt
halvmeter alternativt vid misstanke om förorening av ett specifikt marklager.
Provtagningsdjupet varierade mellan 1-3 meter i olika provpunkter, beroende på
hur djupt naturligt material påträffades. Jordprov förpackades i glasburkar och
diffusionstäta påsar avsedda för laboratorieanalys respektive fältanalys med PID.
Inmätning av provtagningspunkter genomfördes utifrån fasta punkter.

5.3 Grundvatten
Grundvattenrör etablerades i totalt 8 punkter, NC1A, NC1B, NC2, NC4, NC8,
NC12, NC16 och NC24. Borrhålen återfylldes med sand och tätades i det översta
jordlagret med bentonitlera. Därefter förseglades markanslutningen med lock.
Grundvattenrören som installerades är av typen PEH-rör, 63 mm i diameter, se
Bilaga 2b. Mätning av grundvattennivån utfördes 2016-03-11 i samtliga
grundvattenrör. Grundvattenrören omsattes därefter, varav NC4 omsattes
ytterligare en gång 2016-03-16 p.g.a. dålig tillrinning. Rören förseglades med
låsbart lock för att förhindra otillbörlig påverkan. Tillrinningen bedöms som
måttlig.
Efter 11 dagar, den 2016-03-22, när vattnets fysio-kemiska egenskaper
stabiliserats, mättes återigen vattennivån i de sju grundvattenrören och vattenprov
togs ut för analys. Provtagning av grundvatten utfördes med peristaltisk pump och
överfördes direkt till provtagningskärl tillhandahållna av laboratoriet. Mätning av
pH och konduktivitet genomfördes i fält.
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För redovisning av provtagnings- och nivåmätningsprotokoll för grundvattenrören,
se Bilaga 2b.
Inmätning av grundvattenrören genomfördes med GPS av Norconsult fältgeoteknik
AB.

5.4 Laboratorieanalyser
Baserat på utförd historisk inventering, fältobservationer och fältanalyser
genomfördes ett urval av vilka jord- och grundvattenprover som skulle analyseras
vid laboratorium.
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Sammanlagt togs 116 jordprover ut varav 18 valdes ut för laboratorieanalys.
Grundvattenprover analyserades från samtliga utplacerade grundvattenrör i
området undantaget NC 8 där tillrinningen bedömdes som låg samt att ytterligare
grundvattenrör installerats nedström punkten.
Laboratorieanalyser utfördes på jordprov uttagna från alla provpunkter förutom
NC1B, NC4, NC8, NC12, NC14, NC16 och NC24. Analysparametrarna omfattade
metaller, oljeprodukter (alifater, aromater, BTEX) och PAH. För NC7 och NC18
analyserade endast metaller p.g.a. för lite provmaterial. Grundvattenanalyserna
omfattade metaller, oljeprodukter (alifater, aromater, BTEX), PAH samt klorerade
lösningsmedel.
En förteckning över antalet utförda laboratorieanalyser redovisas i Tabell 5, nedan.
En fullständig redogörelse för fältobservationer och val av analyser redovisas i
fältprotokollen, Bilaga 2a och 2b. Samtliga prover skickades till ALS Scandinavia
(ALS) för analys. ALS är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.
Tabell 5

Utförda laboratorieanalyser

Analys
Jord
Metaller (11 st.)
Alifater, aromater, BTEX
PAH
Grundvatten
Metaller, filtrerade (12 st.)
Alifater, aromater, BTEX
PAH
Klorerade lösningsmedel

Antal prov
18
18
18
7
7
7
5

6 Resultat och utvärdering
6.1 Fältobservationer
Vid provtagningen noterades fyllnadsmaterial i samtliga provpunkter. Materialet
bestod främst av sandigt grus med inslag av torrskorpelera. Fyllningens mäktighet
varierar mellan 0,4 till 2,5 meter över området. I provpunkter placerade i södra
delen av undersökningsområdet påträffades naturlig lera/gyttjelera på djupen 1,0–
2,0 m. I NC20 och NC6 påträffades bl.a. tegelrester och i NC5 återfanns svart
material på 1 meters djup, se Figur 5.
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6.1.1 Jord
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Mätningar med PID påvisade ingen tydlig indikation på flyktiga organiska
föreningar.

Figur 5

NC5
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6.1.2 Grundvatten
För att få en bild av strömningsriktningen etablerades 8 st grundvattenrör ut vid
provtagningen inom undersökningsområdet. Grundvattenrören indikerar att
grundvattnet rör sig i sydlig riktning. Allmänt gäller att strömningsriktningen för
grundvatten lokalt kan påverkas kraftigt i en urban miljö, orsakat av att områdena
är just utfyllnadsområden med ledningsgravar m.m.
I fält uppmättes ett neutralt pH-värde på runt 7. Konduktiviteten i provpunkterna
varierade mellan 84-130 mS/m, vilket bedöms som hög konduktivitet, se Bilaga 2b
för fältprotokoll.
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6.2 Laboratorieresultat
6.2.1 Jord
Analysresultaten har sammanställts och redovisas i tabell i Bilaga 3a. Fullständiga
rapporter från laboratoriet redovisas i Bilaga 4a. Nedan beskrivs resultaten för
varje enskild fastighet separat. I Figur 6 redovisas fördelningen av olika
ämnesgrupper över området, samt om halterna i olika provpunkter ligger över KM
eller MKM. Syfte är att ge en bättre bild av föroreningssituationen i området.

Figur 6

Översikt över föroreningssituation för jord i undersökningsområdet.

I NC1A påträffades halter av PAH med hög och medelhög molekylvikt ca 4-6 ggr
riktvärdet för KM.
I NC1A (0-0,5m) och NC2 (0-0,7m) har inga halter över riktvärden påvisats för
analyserade ämnen.
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Veddesta 2:11
I provpunkten NC1A uppmättes tyngre alifater >C16-C35, vilket motsvarar ca 3
ggr MKM och 28 ggr KM, för NC2 motsvarade halten 2,5 ggr KM.
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Veddesta 2:2
I provpunkterna NC3 och NC6 uppmättes tyngre alifater >C16-C35 i halter
motsvarande ca 2,5 ggr respektive ca 4 ggr KM. I provpunkt NC5 uppmättes
aromater >C10-C16 strax över KM.
I NC5 påvisades även halter av PAH med hög molekylvikt strax över MKM vilket
motsvarar 16 ggr KM och PAH med medelhög molekylvikt motsvarande 6 ggr
KM. Mängden provmaterial från provpunkt NC7 var enligt laboratoriet inte
tillräckligt stor för att analyser av petroleumkolväten och PAH skulle kunna
genomföras.
Arsenikhalter strax över riktvärdet för KM uppmättes i NC3 (0-0,5m), NC6 (00,5m) och NC7 (0-0,5m). I NC6 uppmättes även blyhalter motsvarande ca 2 ggr
KM.
Veddesta 2:27
I provpunkten NC11 uppmättes tyngre alifater >C16-C35 motsvarande ca 1,5 ggr
KM och halten av aromater >C10-C16 motsvarar ca 3 ggr KM. Bensen överstiger
MKM ca 2 ggr i NC11, vilket motsvarar ca 8 ggr KM.
I samma provpunkt uppmättes halter av PAH med låg molekylvikt till strax över
MKM vilket motsvarar 6 ggr KM. PAH med medelhög molekylvikt låg strax under
MKM motsvarande ca 6 ggr KM och PAH med hög molekylvikt motsvarade 4 ggr
KM.
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Arsenikhalt strax över riktvärdet för KM påträffades i NC11 (0,3-1,0m). För
samtliga övriga analyserade provpunkter (NC9,10,13 och 15) inom fastigheten
Veddesta 2:27 har inga halter över riktvärden påvisats för analyserade ämnen.
Veddesta 1:13
För analyserade provpunkter (NC17-23) inom fastigheten Veddesta 1:13 har inga
halter över riktvärden påvisats för analyserade ämnen. Analys har utförts med
avseende på metaller, petroleumkolväten samt PAH. Mängden provmaterial från
provpunkt NC18 var enl. laboratoriet inte tillräckligt stor för att analyser av
petroleumkolväten och PAH skulle kunna genomföras.

6.2.2 Grundvatten
Analysresultaten har sammanställts och redovisas i tabell, se Bilaga 3b. Nedan
beskrivs resultaten för varje enskild fastighet separat.
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Veddesta 2:11
Grundvatten från provtagningspunkterna NC1A, NC1B och NC2 påvisade inga
förhöjda halter av oljeprodukter (alifater, aromater, BTEX), PAH eller klorerade
lösningsmedel. Laboratoriets rapporteringsgräns är dock högre än målvärdet för
vissa substanser.
Nickelhalterna i NC1B och NC2 motsvarar en måttlig halt (tillståndsklass 3),
medan den i NC1A motsvarar låg halt (tillståndsklass 2) i. Övriga analyserade
metaller som detekterades återfanns i mycket låga halter.
Veddesta 2:2
Grundvatten från provtagningspunkten NC4 påvisade inga förhöjda halter av
oljeprodukter (alifater, aromater, BTEX), PAH eller klorerade lösningsmedel.
Laboratoriets rapporteringsgräns är dock högre än målvärdet för vissa substanser.
Nickelhalten i NC4 motsvarar låg halt (tillståndsklass 2). Övriga analyserade
metaller som detekterades återfanns i mycket låga halter.
Veddesta 2:27
Grundvatten från Provpunkten NC12 uppvisar att PAH med hög molekylvikt
förekommer i en halt som motsvarar 2 gånger riktvärdet för dricksvatten enligt SPI.
Provpunkterna NC12 och NC16 påvisade inga förhöjda halter av oljeprodukter
(alifater, aromater, BTEX), eller klorerade lösningsmedel. I provpunkt NC 16
påvisades heller inga förhöjda halter av PAH. Laboratoriets rapporteringsgräns är
dock högre än målvärdet för vissa substanser.

Veddesta 1:13
Grundvatten från provpunkt NC24 påvisade nickelhalt motsvarande låg halt
(tillståndsklass 2). Inga övriga förhöjda halter av metaller, oljeprodukter (alifater,
aromater, BTEX), PAH eller klorerade lösningsmedel detekterades på fastigheten.
Laboratoriets rapporteringsgräns är dock högre än målvärdet för vissa substanser.
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Nickelhalterna i NC12 och NC16 motsvarar måttlig halt (tillståndsklass 3). Övriga
analyserade metaller som detekterades återfanns i mycket låga halter.
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6.3 Riskbedömning
Jord
De föroreningar som påvisats i jord och som enligt utförd översiktlig utredning
potentiellt kan förekomma inom området är ytlig markförorening av
petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. Påvisade halter över
gällande riktvärde har påvisats till ett djup av 0 till 1 m under markytan.
Mycket allvarliga halter av tyngre alifater (C16-C35) och PAH med hög
molekylvikt, allvarliga halter av bensen, tyngre alifater (C16-C35), aromater (C10C16), PAH med låg, medelhög och hög molekylvikt samt måttligt allvarliga halter
av arsenik och bly jämfört med riktvärdet för KM har påvisats inom
undersökningsområdet enligt naturvårdsverkets principer för bedömning av
tillstånd. Påvisade föroreningar har enligt naturvårdsverkens princip för indelning
av föroreningars farlighet och klassning enligt CLP-förordningen måttlig till
mycket hög farlighet (ECHA 2016, Naturvårdsverket, 1999a).
Grundvatten
Utförda analyser av grundvattenproverna halter av PAH över riktvärdet för
dricksvatten i grundvattnet i en punkt. PAH binder sig hårt till partiklar och
påvisade allvarliga halter av PAH med hög, medelhög och låg molekylvikt norr om
påvisad halt i grundvatten (NC11) skulle kunna tyda på att PAH-föroreningarna har
transporterats med riktning mot Veddestabäcken och att föroreningar med högre
molekylvikt kvarstår grundvatten söder om denna punkt.
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Inga andra föroreningshalter har påvisats i grundvattnet inom området för
analyserade ämnen. Påvisade halter av nickel i låga till måttliga halter för samtliga
grundvattenrör bedöms motsvara bakgrundshalter för området.
Inga indikationer på förekomst av klorerade lösningsmedel har påvisats i uttagna
vattenprover. Trots detta kvarstår stora osäkerheter kring eventuell förekomst av
klorerade lösningsmedel inom området med hänsyn till osäkerheter kring
berggrundens karaktär (eventuella djuphålor, sprickor etc.) samt ämnesgruppens
komplicerade spridningsmönster, se kapitel 3.2 Potentiella föroreningar. Stora
osäkerheter föreligger kring eventuella mängder som släppts ut till omgivningen
samt till vilken grad spridning och diffusion av eventuella förekomster av klorerade
lösningsmedel redan har skett inom området (Naturvårdsverket, 2007).
Samlad riskbedömning
Förekommande föroreningars farlighet bedöms som måttlig till mycket hög inom
delar av detaljplaneområdet.
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Spridningsförutsättningarna för påvisade föroreningar i området bedöms som
måttliga, men är beroende av vilka delområden och medier som avses. Analyser i
jord har påvisat föroreningsförekomster av bl.a. oljeföroreningar och PAH. Av
dessa återfinns spår av PAH med hög molekylvikt i ett av grundvattenproverna.
Sammantaget har provtagningen av grundvatten inte påvisat någon större påverkan
från de verksamheter som bedrivits på fastigheterna. Osäkerheten gällande
representativiteten för grundvattenproverna för område som helhet bedöms dock
som betydande, då inget grundvatten är provtaget vid de högsta påvisade halterna i
jord.
Då bostäder planeras att byggas inom stora delar av planområdet bedöms
känsligheten som mycket hög. Skyddsvärdet i området bedöms som liten till
måttligt då majoriteten av planområdet i dagsläget är asfalterat och under en längre
tid varit industriområde, med verksamheter och handel. Undantaget är de sydvästra
delarna av området som gränsar mot Veddestabäcken.
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Med hänsyn till att den historiska inventeringen visat att klorerade lösningsmedel
använts vid fastigheterna Veddesta 1:13, 2:11 och 2:27 och uppgifter finns om att
dessa oreenat släppts ut inom området kan förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas.
Beaktat klorerade lösningsmedel komplicerade spridningsmönster, föroreningens
höga farlighet samt potentiella spridning via bl.a. ånga in i byggnader bör
ytterligare utredningar av eventuell förekomst av klorerade lösningsmedel inom
området utföras inför planering av området för bostadsändamål. Vidare
undersökning av indikation på förekomst av klorerade lösningsmedel
rekomenderas i trädved, i byggnader samt i porluft för att få en bättre bild och
bredare underlag tilll bedömning av föroreningssituationen inom området.
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7 Slutsats och rekommendationer
Föroreningar har påvisats i de ytliga marklagren, men enligt resultat från
grundvattenprovtagningen är rörligheten för påvisade föroreningar relativt låg.
Risk för människa och miljö bedöms som liten till mycket stor inom de olika
delområdena med hänsyn till påvisade föroreningshalter. Spridningsrisken bedöms
måttlig för påvisade föroreningar. Inga akuta åtgärder bedöms som nödvändiga
med hänsyn till nuvarande markanvändning. Med hänsyn till att den historiska
inventeringen visat att klorerade lösningsmedel använts och oreenat släppts ut inom
området kan förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas.
Inför fortsatt planering bedöms efterbehandlingsåtgärder bli aktuellt för delar av
marklagren med påvisade föroreningshalter. Inför fortsatt planering bör
kompletterande undersökningar utföras i mark och grundvatten i syfte att få en
bättre bild av föroreningssituationen inom området av påvisade föroreningar.
Förslagsvis kan schaktsanering bli aktuellt för att sedan återfylla området med rena
massor. Vidare bedöms grundvattnet preliminärt inte vara allvarligt påverkat av de
föroreningar som förekommer i de ytliga marklagren och bör således inte riskera
några kvarvarande effekter efter eventuell bortgrävning.
Undersökning av indikation på förekomst av klorerade lösningsmedel
rekomenderas utföras brett i ytterligare medier, förslagsvis i trädved, i byggnader
samt i porluft för att få en bättre bild av föroreningssituationen inom området.
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Utförd undersökning är av översiktlig omfattning. Det kan därmed inte uteslutas att
det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det
förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.
Enligt 10 kap. 11§ Miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett
om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Om efterbehandling blir aktuell krävs en anmälan
till tillsynsmyndigheten enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899). Vid schaktning i förorenad mark skall miljöanmälan
inlämnas till lokala tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbete påbörjas.
Nedan redovisas slutsats och rekommendationer för varje enskild fastighet separat:
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Veddesta 2:11
Vid Veddesta 2:11 har mycket allvarliga halter av tyngre alifater påvisats i jord i en
punkt inom fastigheten. Föroreningen har hög farlighet. Vidare har i jord även
PAH med medelhög och hög molekylvikt återfunnits i allvarliga halter. PAH
klassas som en förorening med mycket hög farlighet. Tidigare utförd undersökning
har även påvisat mycket allvarliga till måttligt allvarliga halter av PAH i
fastighetens norra delar. Halter av tungmetallerna barium, kadmium, kvicksilver,
bly och zink mellan riktvärdet för KM och MKM har även påvisats inom denna del
av fastigheten. I övrigt har inga föroreningar av analyserade ämnen påvisats i jord
eller grundvatten. Känslighet och skyddsvärde samt spridningsförutsättningar
bedöms motsvara området i sin helhet, d.v.s. måttlig till hög, baserat på framtida
markanvändning.
Kompletterande provtagning rekommenderas inför fortsatt planering inom området
i syfte att få en bättre bild av föroreningssituationen inom området. Klorerade
lösningsmedel misstänks ha använts inom fastigheten. Efterbehandlingsåtgärder
bedöms bli nödvändiga för etablering av bebyggelse inom området.

Kompletterande provtagning rekommenderas inför fortsatt planering inom området
i syfte att få en bättre bild av föroreningssituationen inom området. Kompletterande
provtagning av grundvatten rekommenderas särskilt där uppmätta halter i jord är
som allvarligast. Efterbehandlingsåtgärder bedöms bli nödvändiga för etablering av
bebyggelse inom området.
Veddesta 2:27
Alvarliga halter av bensen, aromater (C10-C16) och PAH med hög, medelhög och
låg molekylvikt samt måttliga halter av tunga alifater (C16-C35) har påvisats i en
punkt inom fastigheten. I övrigt har inga föroreningshalter över riktvärdet för KM
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Veddesta 2:2
Vid Veddesta 2:2 har mycket allvarliga halter av PAH med hög molekylvikt,
allvarliga halter av bensen, aromater (C10-C16) samt PAH med låg och medelhög
molekylvikt påvisats inom fastigheten. Vidare har arsenik, bly och tyngre alifater
påvisats i måttligt allvarliga halter. Föroreningarnas farlighet klassas som hög till
mycket hög. I övrigt har inga föroreningar påvisats i jord eller grundvatten.
Känslighet och skyddsvärde samt spridningsförutsättningar bedöms tillsvarva
området i sin helhet, d.v.s. måttlig till hög, baserat på framtida markanvändning.
Grundvattnet inom fastigheten uppvisar inte dessa halter av petroleumkolväten,
PAH eller arsenik. Samtliga analyserade metaller återfinns i låga eller mycket låga
halter.
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påvisats i marklagren på fastigheten. Grundvattnet påvisar något förhöjd halt av
PAH med hög molekylvikt men tangerar bara gränsen för dricksvatten. Påvisade
halter indikerar att viss spridning av PAH har skett i sydlig riktning, mot
Veddestabäcken.
Kompletterande provtagning rekommenderas inför fortsatt planering inom området
i syfte att få en bättre bild av föroreningssituationen inom området. Särskilt
rekommenderas att ytterligare provtagning i förmodad föroreningsspridning för
påvisade halter av PAH:er. Klorerade lösningsmedel misstänks även ha använts
inom fastigheten och förekomst bör ytterligare utredas. Efterbehandlingsåtgärder
bedöms bli nödvändiga för etablering av bebyggelse inom området.
Veddesta 1:13
Inga halter av förorenade ämnen över riktvärdet för KM har påvisats i marken på
fastigheten för analyserade ämnen, inte heller grundvattnet har påvisat några
föroreningshalter. Klorerade lösningsmedel misstänks dock ha använts inom
fastigheten. Utförd undersökning är endast översiktlig och ytterligare provtagning
med avseende på klorerade lösningsmedel kan bli aktuellt innan beslut om
eventuella åtgärder inför byggnation.
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Området mellan Ekonomivägen och Veddestabäcken
Inga markundersökningar är utförda inom området. Utförd historisk inventering
visar att marken tidigare varit jordbruksmark och området används idag som
grönområde/kolonilotter. Framtida markanvändning motsvarar dagens med
undantag från en mindre del av områdets östra del. Risken för människa och miljö
bedöms med bakgrund av den historiska markanvändningen som låg.
Markprovtagning kan dock bli aktuellt inför eventuell byggnation i områdets östra
del.
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