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Reviderad handlingsplan för efterbehandling av markföroreningar på 
fastigheterna Jakobsberg 2:926, 2:2087 samt 11:2 
 
Bakgrund och tidigare beslut 

Inom skol- och idrottsfastigheten är marken grundförstärkt med aska från den före 

detta förbränningsanläggningen i Lövsta. Askan användes som lättfyllning för att 

förhindra sättningar. Enligt utförda utredningar bedöms det finnas aska inom en yta 

av 110 000 kvadratmeter. Askan innehåller höga föroreningshalter. Askan innehåller 

höga föroreningshalter av bland annat arsenik, dioxin, bly, koppar och zink. Det för-

orenade området har högsta riskklassen (riskklass 1) enligt Länsstyrelsens kartlägg-

ning.  Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska förorenade områden vara åtgärdade 

i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

Järfälla kommun har befunnits vara ansvarig för att åtgärda de uppkomna förore-

ningarna av tillsynsmyndigheten miljö- och bygglovsnämnden i samma kommun. 

Nämnden har därför i oktober 2016 beslutat att Järfälla kommun ska inkomma med 

en handlingsplan senast den 30 juni 2017 som ska beskriva hur kommunen ska arbeta 

för att behandla påträffade markföroreningar inom tre fastigheter i centrala Jakobs-

berg. Enligt beslutet skall ett förslag till kontrollprogram som beskriver hur Järfälla 

kommun ska arbeta för att undersöka om föroreningarna riskerar att spridas tas fram 

senast den 31 december 2016.
1
  

Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och tillsänts tillsynsmyndigheten under 

juni månad 2017. Myndigheten har därefter bett om att ett antal förtydliganden ska 

komplettera planen:  

 

 Hela området där askutbredning misstänks finnas ska ingå i planen för sane-

ring och ytterligare provtagning behöver genomföras, 

 Beskrivningen av ytorna i området ska kompletteras med en beskrivning av 

vilka ytor som är grusade, asfalterade respektive växtliga,  

 En tidplan ska konkretisera när olika insatser ska genomföras. 

 

Miljö- och bygglovsnämnden har därefter vid sammanträde den 24 oktober 2017 

beslutat om att kommunstyrelsen i Järfälla kommun ska inkomma med ett förslag till 

handlingsplan för att efterbehandla markföroreningarna som finns inom området. 

Planen ska vara tidsatt och innehålla uppgifter om kommande markanvändning som 

ska bilda utgångspunkt för åtgärdsmål som ska tas fram i samråd med miljö- och 

bygglovsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2018 §4 om en handlingsplan för efter-

behandling av markföroreningar på fastigheterna Jakobsberg 2:926, 2:2087 samt 

                                                 
1
 Enligt beslut med diarienummer Mbn 2014-1059.  
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11:2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade
2
 2018-03-26 om beslut att följa hand-

lingsplanen. 

 
Handlingsplan daterad 2017-12-31 

Handlingsplanen utgick från det visionsprogram för Vibblaby som lagts fram för 

kommunstyrelsens bedömning vid sammanträde den 4 december 2017. Visionspro-

grammet beskrev en långsiktig utveckling av idrotts- och skolområdet. Visionspro-

grammet skickades på remiss till berörda nämnder men har inte godkänts av kom-

munstyrelsen. 

Enligt handlingsplanen ska sanering ske i enlighet med den långsiktiga markanvänd-

ning som pekas ut i visionsprogrammet till den nivå som krävs enligt Naturvårdsver-

ket för olika typer av markanvändning; känslig markanvändning (KM) respektive 

mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

 
 

                                                 
2
 Enligt beslut med diarienummer Mbn 2014-1059, beslutsnummer 2018-249 
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Ovanstående bild från handlingsplan redovisar en tidsatt planering av sanering och 

provtagning inom området. De olika utpekade områdena A-K ska saneras med en 

frekvens om ett område per år med start i område A och sedan successivt arbeta sig 

igenom områdena i angiven ordning. Provtagning ska ske inom respektive område 

innan sanering för att ge underlag för att bestämma vilken sanering som är aktuell.   

 

I samband med framtagande av handlingsplanen gjordes ingen bedömning av kost-

naderna för genomförande av handlingsplanen eftersom de ekonomiska konsekven-

serna var svåra att förutsäga då den långsiktiga markanvändningen inte var beslutad.  

Idag finns det ett bättre underlag för att bedöma kostnader för åtgärder. I handlingen 

”Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering Jakobsberg 2:926 och 11:2 

m fl” daterad 2019-09-13” redovisas flera alternativa åtgärder och med tillhörande 

kostnader. 

Om hela det askförorenade området på 110 000 kvm ska klara riktvärdet för känslig 

markanvändning behöver en schakt om 270 000 kubikmeter utföras. Kostnaden per 

kubik uppskattas till 2500 kronor och innefattar schakt, omhändertagande av massor, 

transport av massor, återfyllnad mm. Den totala kostnaden uppskattas till 700 miljo-

ner kronor. I denna kostnad ingår inte spont, ny markförstärkning och kostnader för 

vattendom, dvs det finns risk för ännu större kostnader. Ett annat alternativ som 

skulle kunna vara möjligt är att sanera stora sammanhängande grönytor i väster vil-

ket skulle omfatta en yta på 30 000 kvm och omfattar en schakt på 60 000 kubikme-

ter. Totalkostnaden uppskattas till 150 miljoner kronor. I denna kostnad ingår inte 

spont, ny markförstärkning och kostnader för vattendom. 

Fram tills nu har kommunen använt knappt 24 miljoner kronor för olika utredningar, 

provtagningar samt sanering inom delområden på skol- och idrottsområdet. 

 
Nuläge 

Kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2018 § 112 om Avsiktsförklaring mellan Jär-

fälla kommun och APP & Gärahovkoncernen angående utveckling av Järfälla sport-

fält innebär att områdets långsiktiga markanvändning kan komma att utredas i sam-

verkan med APP & Gärahovskoncernen vilket får till följd att handlingsplanen från 

2018 behöver revideras och tills vidare inriktas på nuvarande markanvändning. 

Enligt handlingsplanen ska sanering påbörjas och genomföras för område A (Cirkus-

tomten) 2018 och område B 2019 vilket inte skett. Bakgrunden är att förvaltningen 

inväntat resultatet av diskussion med APP & Gärahov avseende idrottsområdet. 

I enlighet med handlingsplanen 2018 har ytterligare provtagning och utredning skett 

under perioden 2018-2019. Bland annat har resultat från kontrollprogram för grund-

vatten, lakförsök, miljöteknisk undersökning samt spridningsbedömning tagits fram 

vilka legat till grund för rapporten Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärde-

ring Jakobsberg 2:926 och 11:2 m fl (bilaga 1). 

Syftet med ”Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering Jakobsberg 2:926 

och 11:2 m fl” daterad 2019-09-13 har varit att bedöma om askföroreningen kan 

medföra hälso- och miljörisker, ge förslag till åtgärder för att reducera eventuella 

risker och slutligen värdera de olika åtgärdsförslagen utifrån hållbarhetsaspekter. 

Utredningen är utförd enligt Naturvårdsverkets vägledningar med utgångspunkt att 

marken används till skol- och idrottsverksamhet (nuvarande markanvändning). 
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I utredningen konstateras att spridning av föroreningar från askan till Bällstaån inte 

bedöms ske och utförda beräkningar visar att askan inte påverkar möjligheten idag 

och i framtiden att uppnå god ekologisk och kemisk status i ån. Dock kan det inne-

bära risk för hälsa och för markmiljö på grund av de halter som förekommer i ytlig 

jord och i aska. För att reducera dessa risker till en acceptabel nivå behöver åtgärder 

genomföras. Utredningen redovisar fem olika åtgärdsförslag med för- och nackdelar 

samt med en bedömning av hållbarhetsdimensionerna miljö, ekonomi och sociala 

aspekter. I utredningen konstateras att den sammanvägt bästa åtgärden är att påföra 

minst 0,4 meter ren jord inom grönytan (ca 30 000 kvm) i den västra delen av områ-

det. 

 
Föreslagen åtgärd - Övertäckning/inkapsling av grönytor, fortsatt provtagning 

För att reducera hälsorisker till acceptabla nivåer isoleras föroreningen under gröny-

tan i den västra delen av området (cirkustomten) genom att det inom området påförs 

ny jord så att askan hamnar minst 0,4 meter under markytan. För att skilja mellan ren 

och förorenad jord ska en geotextil läggas ut innan ny jord påförs. Åtgärden innebär 

att människor endast kan komma i kontakt med den förorenade jorden vid större 

markarbeten. Denna kostnad uppskattas till omkring 3 miljoner kronor. I samband 

med schaktarbeten i området behöver dock askan saneras vilket innebär att kostnader 

för delsaneringar kommer ske löpande framöver. 

Det finns ett kontrollprogram för övervakning av halter i grundvatten i området, kon-

trollprogrammet kommer att avslutas under 2019. Slutredovisning kommer att utfö-

ras av miljökonsult (Bjerking).  

Den reviderade handlingsplanen har kommunicerats med tillsynsmyndigheten, miljö- 

och bygglovsnämnden, som ännu inte bedömt ifall föreslagna åtgärder anses tillräck-

liga. Vid ny information eller ändrad markanvändning kan det bli aktuellt med nya 

utredningar för att säkerställa ett långsiktigt skydd för människors hälsa och miljön.  

 

 
Bilagor 

 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering Jakobsberg 2:926 och 11:2 

m fl Bjering 2019-09-13 

 

 

 

 

 


