
 

Riskbedömning 

 Veddesta planområde 2 och 3, Järfälla kommun  

 

Bjerking AB  Strandbodgatan 1, Uppsala.  Hornsgatan 174, Stockholm.  Växel 010-211 80 00.  bjerking.se 

18U0326 



Uppdrag nr. 18U0326 

Sida 1 (18) 
 
 

 

 

Uppdragsnamn 

Veddesta 2 och 3 

Järfälla kommun 

 

Uppdragsgivare 

Järfälla kommun 

 

 
  

Vår handläggare 

Henrik Lindholm 

Datum 

2018-01-24 

 

 
 

Innehåll 
1 Uppdrag ....................................................................................................................... 3 

2 Bakgrund ...................................................................................................................... 3 

3 Syfte ............................................................................................................................. 4 

4 Kortfattad beskrivning av planerna Veddesta 2 och 3 ................................................. 4 

5 Utförda undersökningar ............................................................................................... 6 

6 Områdesbeskrivning .................................................................................................... 6 

6.1 Områdeshistorik .................................................................................................. 7 

7 Geologi och grundvatten .............................................................................................. 7 

7.1 Antropogena spridningsvägar ............................................................................. 8 

8 Föroreningssituation .................................................................................................... 8 

8.1 Utvärdering av dataunderlag ............................................................................... 8 

8.2 Mark .................................................................................................................... 9 

8.3 Mark- och grundvatten ...................................................................................... 10 

8.4 Undersökning av TOC i mark ............................................................................ 10 

9 Fördjupad riskbedömning .......................................................................................... 10 

9.1 Övergripande åtgärdsmål .................................................................................. 11 

9.2 Bakgrundshalter ................................................................................................ 11 

9.2.1 Metaller .......................................................................................................... 11 

9.3 Konceptuell modell ............................................................................................ 11 

9.4 Frigörelse och spridning .................................................................................... 12 

9.5 Exponeringsvägar (hälsobaserade) .................................................................. 12 

9.6 Skyddsobjekt ..................................................................................................... 12 

9.7 Platsspecifika riktvärden ................................................................................... 13 

9.7.1 Grönytor ........................................................................................................ 13 

9.7.2 Hårdgjorda ytor .............................................................................................. 13 

9.7.3 Mark under byggnader .................................................................................. 13 

9.7.4 Platsspecifika antaganden och justeringar ................................................... 13 

9.7.5 Riktvärden ..................................................................................................... 15 



Uppdrag nr. 18U0326 

Sida 2 (18) 

 

 

9.7.6 Akuttoxiska effekter ....................................................................................... 16 

9.8 Sammanfattande riskbedömning ...................................................................... 16 

9.8.1 Behov av riskreduktion och åtgärder ............................................................ 16 

9.8.2 Osäkerheter ................................................................................................... 17 

Bilagor ............................................................................................................................... 18 

 
  



Uppdrag nr. 18U0326 

Sida 3 (18) 

 

 

 

1 Uppdrag  

Bjerking AB har på uppdrag av Järfälla kommun utfört en riskbedömning inklusive 

beräkning av platsspecifika riktvärden för området som inryms i detaljplanerna Vedddesta 

2 och 3. Planområdet är i huvudsak fastigheterna Veddesta 2:7 och 2:33.  

Denna riskbedömning kommer att ingå som bakgrundsmaterial till saneringsanmälan 

inför bebyggandet av fastigheterna. 

2 Bakgrund 

I den omfattande exploateringen av området Veddesta i Järfälla har 2 detaljplaner 

antagits. Dessa kallas Veddesta 2 och Veddesta 3, se figur 1. Dessa behandlar området 

kring den framtida T-banestationen och övrig centrumbebyggelse i området.  

 

Figur 1: Ungefärlig utbredning av detaljplanerna Veddesta 2 och 3 (hitta.se 2019-01). 

I området fanns innan projektstart diverse verksamheter men de byggnader som fanns 
har numera rivits. Två tidigare begränsade markmiljöundersökningar (Bjerking 2017, 
2018) indikerade att det fanns fläckvis förorenade jordmassor på de nu aktuella 
fastigheterna men att det i huvudsak var rent.  

Alla byggnader är nu rivna och tankar och oljeavskiljare är upptagna.  

Som en del av exploateringsprocessen ingår även att göra en fördjupad riskbedömning 
samt ta fram platsspecifika riktvärden. Detta arbete redovisas i denna rapport.  
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3 Syfte 

Syftet med denna fördjupade miljö- och hälsoriskbedömning är att vid en framtida 

exploatering av området i enlighet med detaljplanerna Veddesta 2 och 3:  

• kunna bedöma om uppmätta halter i jord och vatten medför en hälsorisk för vuxna 

och barn som vistas i området, 

• kunna bedöma om uppmätta halter i jord och vatten medför en risk för miljön på 

platsen och i omgivningen, 

• specificera övergripande åtgärdsmål. 

4 Kortfattad beskrivning av planerna Veddesta 2 och 3 

Detaljplanens huvudsakliga syfte för Veddesta 2 är att möjliggöra exploatering i form av 

ett sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller annan typ av 

bostäder inom planområdet. Detaljplanen prövar också byggrätt för förskola. 

Exploateringen ska, likt övriga delar av Veddesta, utformas med en hög täthet och tydlig 

stadskaraktär, se figur 2 och 3. Föreslagen bebyggelse ska variera i våningsantal. 

Planförslaget möjliggör byggrätt för två separata byggnadskroppar, en för ett sjukhus och 

en för vård och/eller bostadsfunktioner samt en förskola. Norr om kvartersmarken 

föreslås en park. Kring parken och bebyggelsen föreslås två lokalgator. 

 

Figur 2: Exempel på profil på den tänkta bebyggelsen i området. Ur planbeskrivningen för 

Veddesta 3.  
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Figur 3: Illustrationsplan över Veddesta 2 från planbeskrivningen. 

Detaljplanen för Veddesta 3 har som syfte att möjliggöra utveckling av nya bostäder, 

kontor, handel, hotell, skola och idrottsanläggningar i ett kollektivtrafiknära läge, se figur 4 

Planen ger förutsättningar att utveckla området till en blandstad med olika funktioner och 

platser för möten. 

 

 

Figur 4: Illustrationsplan Veddesta 3 från planbeskrivningen. 
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5 Utförda undersökningar 

Samtliga tidigare kända miljötekniska markundersökningar är sammanfattade i två 

separata PM, se bilaga 3 och 4. Dessa utfördes av Bjerking 2017 och 2018.  

Dessa undersökningar innefattade 28 jordprovpunkter och 4 grundvattenrör. 

6 Områdesbeskrivning 

På de aktuella fastigheterna som ska ingå i planområdet Veddesta 2 och 3 har det 

tidigare bedrivits lager, underhålls- och verkstadsverksamhet avseende kranar, hissar 

och diverse maskiner inom området. Vid fältarbetet 2017 fanns allt från stora byggkranar, 

bodar, ställningar till kabelrullar och kemikalier. Det bedrivs relaterade verksamheter i 

byggnaderna på fastigheten inkluderande verkstads och reparationsenheter.  

 

Figur 5: Området innan för den streckade linjen är både Veddesta detaljplan nr 2 och 3. Hitta.se 

2018 

Området är beläget i vad som idag är ett förde detta industriområde mellan 

Äggelundavägen och Veddestavägen. Grovt kan området indelas i två områden. 

• Fastigheten 2:7 är i stort sett helt asfalterad och belägen på en något lägre 

marknivå, ca +14 m. Det finns en moränkulle i den västra delen. På fastigheten 

fanns en större huvudbyggnad byggnad, två mindre skjul, ett antal tält, mindre 

förvaringsutrymmen för kemikalier etc.  

• Fastigheten 2:33 är delvis grusad och delvis asfalterad. Den är belägen på en 

något högre marknivå, ca +17 m och det finns tre asfalterade ramper mellan de 

båda fastigheterna. Två av dessa är belägna på var sida av moränkullen, och 

den tredje är belägen på den östra kanten av fastigheterna.  

Åt nordöst ligger ett mindre grönområde följt av E18. Bortanför riksvägen byggs nya 

bostadsområden upp i Barkarbystaden.  
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Västerut och mot nordväst ligger några mindre industrifastigheter samt en 

idrottsanläggning. Det har utförts miljötekniska undersökningar på tre av dessa 

fastigheter, Veddesta 2:2, 2:9 och 2:1.  

Söderut ligger en industrifastighet följt av Barkarby villaområde.  

Alla dessa industrifastigheter har potentialen att innehålla förorenande verksamheter men 

de bedöms inte kunna påverka de nu aktuella planområdena.  

6.1 Områdeshistorik 

Kartstudier visar att det nu undersökta området var en öppen yta där det bedrevs 

jordbruk när området exploaterades på 1960 talet.  

Den äldsta byggnaden uppfördes på 1960-talet. Det är den ena delen av 

huvudbyggnaden för verksamheten. År 2007 revs en förrådsbyggnad och en ny byggnad 

uppfördes i anslutning till huvudbyggnaden. Där bedrevs lager och tvätthallsverksamhet.  

Det finns uppgifter att det funnits ett åkeri i det sydöstra hörnet i det sydöstra hörnet samt 

att det funnits ett asfaltsverk i mitten av planen på fastigheten 2:33. Det har inte 

konstaterats några andra ner betydande tidigare verksamheter inom området som 

indikerar risker för större mängder markföroreningar.  

Det finns dock risk att lokala spill kan ha lämnat föroreningar på mindre markområden. 

Huruvida sådana spill har ägt rum går inte att veta.  

7 Geologi och grundvatten 

Hela det aktuella området ligger i på en flack slutning ned mot E18.  

Enligt SGUs jordartskarta ska det vara fyllning överlagrande lerjordar på fastigheterna. 

Det skall även finnas små områden av berg i dagen. Detta stämmer väl med de 

observationer som gjordes under undersökningen. Fyllningens tjocklek är som mest ca 2 

meter men i stora delar av området ca 1 meter. Fyllningen består mestadels av 

ändamålsenlig sten/sand/grus fyllning för att anlägga asfalt på. Största djup till berg är ca 

10 meter i det nordöstra delen av fastigheten.  

Närmast Veddestavägen har morän påträffats i markytan.  

Det har vid undersökningen påträffats en punkt med oljeförorening som ska saneras. Det 

har även påträffats viss mängd tegel som verkar härröra från någon byggnad. Detta 

kommer troligen utifrån då gamla flygbilder inte visar någon byggnad där de påträffades. 

Grundläggningen av många av de stora byggnaderna kommer förmodligen att innebära 

att de sprängs ned i berggrunden, baserat på de illustrationer som finns i detaljplanerna. 

Då kommer inte någon jord att finnas under byggnaderna.  

Det finns inte registrerat några brunnar i området, varken för dricksvatten eller 

energiändamål.  
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Figur 6: Jordarter i området. Vitt är fyllning, Gult är lera, ljusblått är morän och rött är berg i dagen.  

Fastigheterna befinner sig i Bällstaåns avrinningsområde med det finns inte någon direkt 

avrinning till ån. Grundvattnets lokala strömningsriktning antas vara åt nordöst. Den är 

svår att ange i detalj pga. ledningar i marken. Den storskaliga grundvattentransporten i 

området är troligen västerut till Mälaren. Grundvatten har uppmätts inom Veddesta III 

mellan nivåer ca+10 till ca +11,5. Grundvattennivåer är som lägst mot järnvägen. I 

övergången från friktionsjord till leran påträffades lera av torrskorpe karaktär ner till ca 

+11 vilket tyder på att grundvatten sällan överstiga denna nivå. Grundvatten bedöms 

flöda fritt i friktionsjorden. Där lerlagret är mäktigt förekommer artesiskt grundvatten i 

friktionsjorden under leran. Yt- och grundvattennivåer varierar med årstid och nederbörd. 

Själva projektområdet omfattas inte av riksintresse för naturvård eller friluftsliv och det 

ligger inte i ett Natura 2000 område, Nationalpark eller Naturreservat (Länsstyrelsen i 

Stockholm, www.lst.se, 2018): 

7.1 Antropogena spridningsvägar 

Det finns ledningsschakter inom området. Dessa är dock fyllda med material som i stort 

har samma hydrogeologiska egenskaper som omgivande fyllning. Det är olika typer av 

fyllningsmaterial av typen sand och grus. De bedöms inte påverka transporten av 

markvatten och/eller föroreningar.  

8 Föroreningssituation 

8.1 Utvärdering av dataunderlag 

Vid de miljötekniska undersökningar som utförts har ett antal prov uttagits, se bilaga 1.  

Ett viktigt steg i riskbedömningen är att karaktärisera halten av olika föroreningar i jorden, 

d.v.s. ta fram representativa halter. En representativ halt bör väljas som ett statistiskt 

mått1, t ex medelvärdet av uppmätta värden, den övre konfidensgränsen för medelhalten 

                                                      
1 Naturvårdsverket, 2009. Rapport 5977. 

http://www.lst.se/
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(UCLM, 95 %), det maximalt uppmätta värdet, en viss percentil av uppmätta värden, eller 

något annat värde som grundas på bearbetade data.  

I denna riskbedömning används UCLM (95 %) för att beskriva representativa halter i 

jorden. UCLM (95 %) kan sägas representera ett värde som det verkliga medelvärdet 

med 95 % sannolikhet underskrider. Observera dock att med 5 % sannolikhet överskrider 

det verkliga medelvärdet UCLM (95 %). 

8.2 Mark 

De utförda geotekniska- och markmiljöundersökningarna visar att det finns några olika 

typer av jordar i området. Under asfalten finns tunnare lager ändamålsenlig krossfyllning. 

På de grusade ytorna finns det ett mindre lager fyllning som köryta. På moränkullen finns 

tunna lager morän och antingen block eller berg under.  

Det har påträffats en oljeförorening som skall saneras samt synliga byggnadsrester som 

innehåller viss förorening, främst PAH, se bilaga X  

De föroreningar som påträffats har varit i jord som skiljer sig från den omgivande 

opåverkade jorden. Det är alltså ställvisa föroreningar och ej generella över hela ytan. 

I tabell 1 nedan finns en statistisk sammanställning av samtliga utförda 

laboratorieanalyser på jordprover (Bjerking 2015-01 och Bjerking 2015-10). Utförda 

analyser visar att jorden innehåller mycket höga halter, d.v.s. över riktvärdet för MKM, av 

främst PAH i någon provpunkt. 

Tabell 1. Sammanställning av samtliga utförda laboratorieanalyser på jordprover. Halter över 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM är markerade med gult halter över riktvärden för MKM är 
markerade med rött. – ingen beräkning utförd2. 

Ämne Enhet Statistik Riktvärde 

  

antal 

prov min medel  
UCLM 
(95 %) max KM MKM 

Organiska ämnen         

Alifater >C8-C10 mg/ kg TS 28 <10 10 11 10 20 120 

Alifater >C10-C12 mg/ kg TS 28 <20 20 22 20 100 500 

Alifater >C12-C16 mg/ kg TS 28 <20 21 23 39 100 500 

Alifater >C16-C35 mg/ kg TS 28 <20 44 66 320 100 1000 

Aromater >C8-C10 mg/ kg TS 28 <1 1,2 1,4 4,7 10 50 

Aromater >C10-C16 mg/ kg TS 28 <1 1,6 2,5 16 3 15 

Aromater >C16-C35 mg/ kg TS 28 <1 1,1 1,3 3,3 10 30 

PAH L mg/ kg TS 28 <0,15 0,2 0,2 0,75 3 15 

PAH M mg/ kg TS 28 <0,25 1,1 2,2 16 3,5 20 

PAH H mg/ kg TS 28 <0,3 1,0 1,8 11 1 10 

         

Metaller           

Arsenik mg/ kg TS 28 1,1 3,7 4,5 9,9 10 25 

Barium mg/ kg TS 28 10,5 37,9 46,5 106 200 300 

Bly mg/ kg TS 28 6,4 17,5 22,8 65,7 50 400 

Kadmium mg/ kg TS 28 0,1 0,1 0,16 0,5 0,8 12 

                                                      
2 Beräkning av medelvärde och UCLM (95 %) är endast utförd när mer än hälften av uppmätta halter, dock 

minst tre värden, överstiger laboratoriets rapporteringsgräns. Vid beräkningarna har enstaka halter under 

laboratoriets rapporteringsgräns satts till rapporteringsgränsen. 
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Ämne Enhet Statistik Riktvärde 

  

antal 

prov min medel  
UCLM 
(95 %) max KM MKM 

Kobolt mg/ kg TS 28 2,4 6,7 7,9 14,6 15 35 

Koppar mg/ kg TS 28 6,8 20,5 24,2 54,5 80 200 

Krom mg/ kg TS 28 8,9 33,4 39,5 88,7 80 150 

Kvicksilver mg/ kg TS 28 0,19 0,2 0,2 0,24 0,25 2,5 

Nickel mg/ kg TS 28 4,2 15,3 17,9 31,2 40 120 

Vanadin mg/ kg TS 28 9,6 25,8 29,3 45,2 100 200 

Zink mg/ kg TS 28 22,3 78,1 110 448 250 500 

 

8.3 Mark- och grundvatten 

På större delen av området är det översta marklagret genomsläppligt och den 

underlagrande leran förhållandevis tät. Under leran finns genomsläpplig sandig morän. 

Detta medför att det ställvis kan finns markvatten ovan leran men att det huvudsakliga 

grundvattnet finns närmast berget.  

Närmast nuvarande Veddestavägen i södra delen av området finns morän direkt på berg 

i mindre områden. Där sker infiltrationen direkt ned till bergytan.  

Under arbetet 2018 genomfördes infiltrationsförsök där stora mängder vatten injekterades 

i moränen, inom området inför byggandet av T-banan. Det kan därför antas att 

grundvattnet i området är stört av detta. Det kommer även i framtiden att vara påverkat 

pga T-banan och den ändring av rörelseriktning som den kommer att orsaka.  

Framtida grundvattensituation kommer även att påverkas av den ökande mängden 

hårdgjorda ytor som exploateringen kommer att innebära.  

  

8.4 Undersökning av TOC i mark 

I Naturvårdsverkets modell förutsätts halten organiskt kol i jorden vara 2 %. Uppmätta 

halter i marken ligger i intervallet 0,99 – 1,3 % med en medelhalt på 1,2 %. Den uppmätta 

halten avviker inte från det vilket generella antagandet i någon större utsträckning.  

9 Fördjupad riskbedömning 

Följande fördjupade riskbedömning behandlar de hälso- och miljörisker som är 

förknippade med föroreningsinnehållet i den fyllning som finns i marken i området.  

Riskbedömningen utgår från att markanvändningen omfattar exploatering av 

fastigheterna för tät stadsbebyggelse med stora sammanhållna huskroppar, med en eller 

flera våningar under markytan, som fyller hela kvarter och separata grönområden. 

Bostäderna bedöms stå under lång tid, mer än 50 år.  

Under större delen av området kommer det att finnas en tunnelbana med tillhörande 

infrastruktur och kommunikationer.  

I ett längre perspektiv, 100 år, finns det idag inget som tyder på en förändrad 

markanvändning efter den nu föreslagna exploateringen på fastigheterna.  

Området ligger inte i direkt anslutning till något större vattendrag eller inom 

översvämningsområde som skulle kunna göra att vatten eroderar jorden i området och 
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därmed finns inget som i dagsläget tyder på att spridningen och/eller exponeringen för 

människor förändras inom det tidsperspektivet. 

9.1 Övergripande åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmålen ska ange vad man vill uppnå med en 

efterbehandlingsåtgärd. De ska i första hand visa vilken användning området kommer att 

vara avsett för samt vilken påverkan på miljö och hälsa som kan accepteras inom 

området eller i omgivningen efter utförd avhjälpande åtgärd. De ekonomiska 

förutsättningarna ska beaktas vid formuleringen av övergripande åtgärdsmål för att 

undvika att orealistiska mål sätts upp.  

Med utgångspunkt från föroreningssituationen och riskbilden i området har följande 

övergripande åtgärdsmål tagits fram för aktuellt område:  

• Området kunna användas som permanent boende för alla åldrar utan att de 

föroreningar som finns i området medför en risk för påverkan på människors 

hälsa.  

• Området kunna användas som arbetsplats och rekreation för alla åldrar utan att 

de föroreningar som finns i området medför en risk för påverkan på människors 

hälsa. 

• Föroreningsnivån i området ska inte ge upphov till påvisbara negativa 

konsekvenser i den närbelägna Bällstaån och övriga omgivningar.  

• Fåglar och däggdjur som äter växter i området ska vara skyddade för akuttoxiska 

effekter.  

9.2 Bakgrundshalter 

9.2.1 Metaller 

I tabell 2 redovisas bakgrundshalter för metaller enligt SGU:s rikstäckande 

markgeokemiska kartering3. Värdena representerar 90-percentilen av prov tagna i 

finfraktionen (<0,063 mm) av morän respektive sedimentära jordarter (<2 mm).  

Tabell 2. Bakgrundshalter av vissa metaller inom riket. Enhet mg/kg TS 

Ämne Morän Sedimentära jordarter 

Arsenik 12,1 7,4 

Barium 79 137 

Bly 15,6 19,9 

Kadmium 0,16 0,18 

Koppar 28,5 29 

Nickel 22,1 30,6 

Zink 60,4 94,1 

 

9.3 Konceptuell modell 

I en konceptuell modell görs en kvalitativ beskrivning av föroreningskällor, exponerings- 

och spridningsvägar samt skyddsobjekt, se tabell 3. Dessa beskrivs närmare i kommande 

avsnitt. 

  

                                                      
3 Naturvårdsverket, 2009. Rapport 5976. 
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Tabell 3. Konceptuell modell för båda planområden  

Föroreningskälla Frigörelse och 
spridning 

Exponeringsvägar Skyddsobjekt 

Fyllningsjord Damning Inandning av damm Människor Miljö 

Utlakning till 
markvatten och 
ytvatten 

Hudkontakt Markmiljö 

Intag av jord Ytvattensystem  

Intag av växter  

 

Inom undersökningsområdet har PAH-H uppmätts i representativa halter (UCLM 95 %) 

över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM).  

9.4 Frigörelse och spridning  

Området ligger i direkt anslutning till ytvattenrecipienten Bällstaån. Föroreningar i 

fyllningsjorden bedöms kunna spridas via infiltrerad nederbörd via markvatten till 

grundvattnet. Spridning till grundvatten redovisas därmed inte separat men det finns 

fortfarande som en generell beräkning i Naturvårdsverkets modell. Detta gör att dess 

betydelse för riskbedömningen kommer att överdrivas vilket kommer att ge ett lägre 

riktvärde. 

Det kan inte heller uteslutas att viss spridning av föroreningar även kan ske till omgivande 

mark med uppvirvlat damm. I dagsläget är denna risk liten då det kommer att finns ett 

jordtäcke på minst ca 0,3 m eller asfalt/plattor över hela området. Rekommendationen vid 

exploatering är att den översta 1 m byts ut. Risken för spridning med vinderosion 

betraktas därmed som möjlig enbart i samband med schakt- och markarbeten. 

9.5 Exponeringsvägar (hälsobaserade)  

Naturvårdsverkets konceptuella modell beskriver att exponering för människa kan ske via 

följande exponeringsvägar: oralt intag av jord, oralt intag av damm från förorenad jord, 

upptag via hud, upptag via ångor, intag av växter, intag av dricksvatten och intag av fisk.  

För metaller och PAH i mark är de främsta exponeringsvägarna via: 

• Oralt intag av jord 

• Oralt intag av damm från förorenad jord 

• Upptag via hud 

• Inandning av ångor från förorenad jord inomhus och utomhus 

• Intag av växter. 

Intag via dricksvatten utesluts eftersom det inte finns någon vattentäkt i, eller i 

närområdet. Dessutom kommer det färdigbyggda området att försörjas med dricksvatten 

från det kommunala ledningsnätet.  

Likaså är intaget av fisk från området uteslutet då det inte finns några fiskevatten i 

närområdet.  

9.6 Skyddsobjekt  

Vid definition av skyddsobjekt utgår bedömningen från den nu föreslagna 

markanvändningen i området. Skyddsobjekten omfattar både människor och miljö. 

De människor som kan tänkas exponeras för föroreningarna från området nu och i 

framtiden är:  
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• Barn- och vuxna som bor i och besöker fastigheterna. 

• Yrkesverksamma i området. 

• Barn och vuxna som tillfälligt passerar området.  

För skydd av miljö gäller att marken i grönytor ska kunna stödja etablering av växtlighet 

samt ett djurliv. Skydd av markmiljö under hårdgjorda ytor och byggnader är av 

underordnad betydelse eftersom växtlighet inte är önskvärd inom dessa ytor och marken 

är fyllning och inte naturliga jordar.  

Den högre biologiska aktiviteten i marken avtar snabbt med jorddjup och är starkt 

begränsad under 1 meters djup. 

9.7 Platsspecifika riktvärden  

Platsspecifika riktvärden, PSRV, har beräknats med Naturvårdsverkets beräkningsark i 

Excel, version 2.0.1, vilket baseras på Naturvårdsverkets rapport 5976, med tillägg 2016. 

I bilaga 2 redovisas uttagsrapporterna från beräkningsprogrammet.  

För de ämnen som påträffats i representativa halter över Naturvårdsverkets riktvärden för 

känslig markanvändning (KM) har platsspecifika riktvärden beräknats för tre olika 

marklasser: grönytor, hårdgjorda ytor och mark under byggnader.  

9.7.1 Grönytor 

Inom området kommer det att finnas vissa grönytor som används frekvent av barn. I 

bostadsområdet kan det komma att finnas några fruktträd och planteringar. Denna 

markklass avser grönytor, t ex gräsytor, rabatter, trädplanteringar etc. Till denna klass hör 

även markytor som inte är hårdgjorda med asfalt eller plattor.  

9.7.2 Hårdgjorda ytor  

Delar av det framtida området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor. Det kommer 

förmodligen att finnas parkeringsytor, vägar och gång- och cykelvägar genom området.  

Mark under hårdgjorda ytor är endast åtkomlig vid schaktarbeten i mark. Detta kan vara 

planerade arbeten eller akuta grävarbeten i samband med t ex. ledningsbrott.  

9.7.3 Mark under byggnader 

Mark under byggnader är endast åtkomlig vid undantagsfall. Detta kan vara vid rivning 

eller större ombyggnadsarbeten av byggnader. Denna mark är dock viktig för 

ånginträngning i byggnader. Skydd av markmiljö tas inte hänsyn till då den kan anses oviktig då 

den ska ligga under en byggnad under överskådlig framtid.  

9.7.4 Platsspecifika antaganden och justeringar  

Vid beräkning av platsspecifika riktvärden har vissa ändringar i scenarioparametrar gjorts 

jämfört med Naturvårdsverkets generella scenario för KM. Hänsyn är också tagen till 

akuttoxiska halter, nationella bakgrundshalter samt exponering från andra källor. 

Motiveringen till ändringarna redovisas nedan.  

Exponeringstider  

En kritisk parameter som har stor inverkan på de platsspecifika riktvärdena är antagna 

exponeringstider för intag av jord, inandning av damm samt hudkontakt med jord. De 

platsspecifika justeringar som föreslås redovisas nedan och i tabell 4. 

Exponeringstiderna för intag av jord utgår från att exponering för jorden sker vid alla 

vistelsetillfällen. Till exempel för det generella riktvärdet för KM antas exponering under 

alla årets dagar. För just intag av jord kan det anses tveksamt om att exponering kan ske 
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varje dag under hela året. Mot bakgrund av detta reduceras antalet dagar för intag av jord 

i marklassen Grönytor ytlig jord till 200 dagar per år. 

För mark under hårdgjorda ytor samt Grönytor djupare jord antas att det utförs vissa 

markarbeten vilket ger en möjlig exponering för jord via intag jord, hudupptag och 

inandning damm under 20 dagar/år.  

Under byggnader bedöms sannolikheten för att exponeras för jord via hudupptag, intag 

jord och inandning av damm som mycket liten. Exponeringstiden är antagen till 1 dag/år.  

Tabell 4. Platsspecifika antaganden för exponeringstider för aktuella markklasser i jämförelse med 

Naturvårdsverkets generella antagande. Enhet dagar/år. 

Markklass Generellt KM Grönytor ytlig jord Mark under byggnad Hårdgjorda ytor 

Intag jord 365 365 1 20 

Hudkontakt 120 120 1 20 

Inandning damm 365 365 1 20 

Inandning ånga 365 -- 365 365 

 

Andel inomhusvistelse  

Inom markklassen Mark under byggnader bedöms det förekomma människor med 50 % 

inom- och utomhusvistelse.  

Intag av växter  

I Naturvårdsverkets generella scenario för KM antas det att av det dagliga intaget (400 g 

för vuxna, 250 g för barn) av frukt och grönsaker kommer 10 % från växter odlade i det 

förorenade området.  

För övriga marklasser antas inte odling av växter äga rum pga områdets stadslika 

karaktär. 

Storlek på förorenat område  

Det förorenade området är ca 10 000m2 stort och det antas att det är 110 m långt och 90 

m brett. Storleken på området påverkar riktvärdet för skydd av ytvatten. Byggnaderna 

bedöms vara 20*20 meter i storlek och grönytor och asfalterade ytor bedöms vara 50 *50 

meter i storlek.  

Densitet 

Fyllningens densitet antas vara 1,6 kg/dm3.  

Kd-värden 

Generella Kd-värden används. 

Flöde i recipient 

Närmaste Recipient är Bällstaån vilket är på andra sidan E 18. 

Intag av dricksvatten  

Det finns inga registrerade dricksvattenbrunnar i, eller i en radie av minst 500 m från 

området (www.sgu.se, 2019-01-20). Intag av dricksvatten beaktas därmed inte i någon 

markklass.  

Skydd av grundvatten  

Inget dricksvattenuttag från grundvattnet görs i området idag. På grund av de stora 

ingrepp som undermarksbyggandet av T-bana på fastigheten utgör kommer 

grundvattnets flöden att vara svårbestämbara pga ändrade transportmönster. Större 

delarna av ytan kommer att vara hårdgjorda och dagvattnet kommer att omhändertas. 

Området ligger vid en vattendelare vid Veddestavägen, Ovanstående gör att särskilt 

grundvattenskydd inte bedöms nödvändigt. Observera att skydd av grundvatten inte är 

sammankopplat till ytvattenskyddet i beräkningsmodellen.  

http://www.sgu.se/
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Infiltration till markvatten 

För markklasserna Mark under byggnad och Hårdgjorda ytor antas infiltration av 

nederbörd till markvatten vara mycket liten (endast 5 % av infiltrationen på grönytor). 

Motiveringen till detta är att dessa markytor avvattnas via dagvattennätet.  

Skydd av markmiljö 

Naturvårdsverkets modell för skydd av markmiljö baseras på testresultat från 

ekotoxikologiska studier. Metodiken går ut på att man väljer en andel av det totala antalet 

arter som man vill skydda beroende på markanvändning.  

För markklassen Grönytor används det generella antagandet som används vid känslig 

markanvändning, KM, d.v.s. 75 % av arterna skyddas.  

För mark under väg används MKM dvs 50%.  

För mark under byggnad anses markmiljön inte vara skyddsvärd då den skall ligga under 

stora byggnader.  

9.7.5 Riktvärden 

Med de platsspecifika justeringar som utförts enligt ovan har följande platsspecifika 

riktvärden beräknats, se tabell 6.  

Tabell 6. Förslag på platsspecifika riktvärden för marklasserna: Grönytor, Hårdgjorda ytor och Mark 

under byggnad. Generella riktvärden för KM och MKM redovisas som jämförelse. Enhet där ej 

annat anges är mg/kg TS. 

 

Platsspecifika riktvärden 

Generella riktvärden 
Grönytor 

Hårdgjorda 
ytor 

Mark under 
byggnad 

Djup Alla djup Alla djup Alla djup KM MKM 

Arsenik 10 20 20 10 25 

Bly 100 120 120 50 400 

Kadmium 1,2 4,0 7,0 0,80 25 

Kobolt 20 20 20 15 35 

Koppar 80 80 400 80 200 

Krom tot 80 80 800 80 150 

Kvicksilver 0,25 2,0 0,25 0,25 2,5 

Vanadin 100 100 400 100 200 

Zink 250 250 800 250 500 

PAH-L 3,0 3,0 5,0 3,0 15 

PAH-M 3,5 10 7,0 3,5 20 

PAH-H 1,2 2,5 5 1,0 10 

Alifat >C8-C10 25 100 12 25 120 

Alifat >C10-C12 100 100 120 100 500 

Alifat >C12-C16 100 100 600 100 500 

Alifat >C16-C35 100 100 2500 100 1 000 

Aromat >C8-C10 10 10 50 10 50 

Aromat >C10-C16 3,0 3,0 15 3,0 15 

Aromat >C16-C35 10 10 10 10 30 

 

Det som styr de platsspecifika riktvärdena för respektive ämne redovisas i tabell 7.  
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Tabell 7. Styrande parametrar för beräknande platsspecifika riktvärden. 

 
Styrande parameter i beräknade Platsspecifika riktvärden 

Grönytor Hårdgjorda ytor Mark under byggnad 

Djup Alla djup Alla djup Alla djup 

Arsenik Bakgrundshalt Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Bly Intag av jord Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten 

Kadmium Intag av växter Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Kobolt Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Koppar Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Krom tot Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Kvicksilver Inandning av ånga Skydd av grundvatten Inandning av ånga 

Vanadin Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Zink Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

PAH-L Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

PAH-M Inandning av ånga Skydd av markmiljö Inandning av ånga 

PAH-H Intag av växter Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Alifat >C8-C10 Inandning av ånga Skydd av markmiljö Inandning av ånga 

Alifat >C10-C12 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Inandning av ånga 

Alifat >C12-C16 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Inandning av ånga 

Alifat >C16-C35 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd mot fri fas 

Aromat >C8-C10 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av ånga 

Aromat >C10-C16 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten 

Aromat >C16-C35 Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten Skydd av grundvatten 

 

För de tre metaller som uppmätts i högst halter, bly, koppar, zink är det intag av jord och 

skydd av markmiljö som styr riktvärdena för samtliga tre marklasser. För bly är det värdet 

600 mg/kg det akuttoxiska värdet.  

 

9.7.6 Akuttoxiska effekter  

Inga ämnen som påträffats i förhöjda halter har akuttoxiska effekter på människor och 

djur.  

9.8 Sammanfattande riskbedömning 

9.8.1 Behov av riskreduktion och åtgärder 

Vid en framtida exploatering finns behov av vissa åtgärder för att säkerställa att risker för 

människa och miljö är acceptabla, se tabell 8. 

De föroreningar som påträffats hittills under undersökningarna varit starkt förknippade 

med lukt och synintryck och diverse tegel och andra rivningsrester. Framtida exploatering 

behöver ha ett system för provtagning som fångar upp detta. I övrigt är marken inte 

konstaterat förorenad.  
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Tabell 8. Representativa halter i jämförelse med platsspecifika riktvärden för de olika tre 

markklasserna.  

Ämne Representativ halt 
UCLM (95 %) 

Grönytor  Hårdgjorda ytor Mark under 
byggnad 

  

Alla djup Alla djup Alla djup 

Arsenik 4,5 10 20 20 

Bly 22,8 100 120 120 

Kadmium 0,16 1,2 4,0 7,0 

Kobolt 7,9 20 20 20 

Koppar 24,2 80 80 400 

Krom 39,5 80 80 500 

Kvicksilver 0,2 0,25 2,0 0,25 

Vanadin 29,3 100 100 400 

Zink 110 250 250 800 

Alifater >C8-C10 11 25 100 25 

Alifater >C10-C12 21,9 100 100 120 

Alifater >C12-C16 23,1 100 100 600 

Alifater >C16-C35 65,5 100 100 2500 

Aromater >C8-C10 1,4 10 10 50 

Aromater >C10-C16 2,5 3,0 3,0 15 

Aromater >C16-C35 1,3 10 10 10 

PAH L 0,2 3,0 3,0 5,0 

PAH M 2,2 3,5 10 7,0 

PAH-H 1,8 1,2 2,5 5 

 

9.8.2 Osäkerheter 

I detta avsnitt sammanställs de osäkerheter som identifierats i utredningen och som kan 

påverka bedömningen: 

• Det ska tydligt betonas att de undersökningar som utförts har utförts som en 

stickprovsundersökning. Det finns stora ytor mellan provpunkterna som kan 

innehålla föroreningar som kommer att upptäckas vid en framtida exploatering. 

Det måste finnas beredskap för detta.  

• Punkten ovan medför även att det kan finnas okända föroreningar på större djup 

som undersökning inte identifierat, både i jord och grundvatten.  
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Järfälla kommun

Veddesta 2 och 3

Resultat laboratorieanalyser - jordprov Bilaga 1
Halter jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig mark) och MKM (mindre känslig mark). 

Punkt / ParameterEnhet MRR KM MKM 17B01 17B03 17B04 17B05 17B06 17B08 17B09 17B11 17B12 17B13 17B14 17B16 17B19 18B01 18B02 18B04 18B06 18B07 18B08 18B10 18B12 18B14 18B15 18B16 18B17 18B24 18B25 18B26

Djup (m u my) 0-0,5 1-1,4 1-2 1-2 0-0,5 1-2 0-0,5 1,7-2 0,5-1 1,5-2,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-1 0,3-1 0-05 0-0,5 0-1 0,5-1 0-0,5 0-0,8 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-1 0-1 0-1

Beräknat TOC(%TS) 0,99

Ojekt Oljeavskiljare Lukt oljeavskiljare Okänt byggfyll byggfyll Okänt byggfyll byggfyll byggfyll

Metaller

Arsenik As (mg/kg TS) 10 10 25 2,26 3,21 4,01 4,21 5,88 2,7 5,89 2,12 2,25 1,91 1,81 5,07 5,38 1,95 3,46 2,72 5,48 5,52 1,06 1,09 2,8 7,61 3,69 9,87 2,23 3,55 3,61 3,64

Barium Ba (mg/kg TS) - 200 300 16,2 57 21 36,2 12,9 47,8 10,5 27,8 11,7 27 22,3 30,7 26 40,4 72,4 29,5 32,3 53,3 28,8 25,6 67,1 36,1 24,8 15,5 46,8 45,7 89,3 106

Kadmium Cd(mg/kg TS) 0,2 0,8 12 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 0,0915 0,107 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,152 0,0866 0,1 0,1 0,373 0,106 0,223 0,501

Kobolt Co (mg/kg TS) - 15 35 6,28 11,8 5,35 7,46 5,58 9,42 3,21 5,89 2,41 5,5 5,28 4,22 6,68 7,29 14,6 4,78 4,33 9,73 4,02 3,81 14,6 8,14 5,64 4,34 5,01 6,92 7,21 8,83

Krom Cr (mg/kg TS) 40 80 150 35 40 21,4 28,6 44,1 32,8 11,2 24,5 8,78 21,9 39 17,2 34,6 35 39,2 42,4 19,7 66 17,3 25,8 39,2 29 88,7 31,1 53,8 29,7 33,8 25,5

Koppar Cu (mg/kg TS) 40 80 200 30,9 28,8 15,6 18,7 54,5 21,1 9,67 15,1 6,82 16,6 14,8 19,2 17,6 15,1 26,2 12,8 13,9 35,4 8,5 7,72 26,3 21,3 24,2 14,6 35,2 17,5 20 25,1

Kvicksilver Hg(mg/kg TS) 0,1 0,25 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 0,238

Nickel Ni (mg/kg TS) 35 40 120 18,6 25 11 15,8 31,2 20,3 6,6 12 4,21 11,4 12,7 8,69 14,9 14,4 27,1 11,4 10,1 28,6 7,62 8,3 24,4 19,2 17,4 11,3 17,7 11,1 13,1 14

Bly Pb (mg/kg TS) 20 50 400 8,65 18,2 9,44 14,1 6,38 15,2 7,06 8,78 7,08 10,1 19,9 13,9 10,9 13,8 21,3 15,5 9,22 14,6 9,61 7,61 29,3 13 9,89 7,71 65,7 26,7 48,5 47,5

Vanadin  V (mg/kg TS) - 100 200 23,4 39,1 20,5 27,7 14,9 33,3 11 22,6 9,64 28,7 29,7 17,4 21,9 33,6 43,5 27,4 22,6 33,3 16,2 19,8 45,2 25,2 21,6 14,5 17,6 28,9 38 36,2

Zink Zn (mg/kg TS) 120 250 500 37,2 105 45 62,3 29,2 70,9 29,2 40,5 22,3 46,5 50,9 80,5 52,8 66,2 90,1 82,1 65,3 61,8 50,7 22,9 92 59,1 35,9 31,3 59,1 72,5 277 448

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8(mg/kg TS) - 25 150

Alifater >C8-C10(mg/kg TS) - 25 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <100 <20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Alifater >C10-C12(mg/kg TS) - 100 500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 <200 <40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Alifater >C12-C16(mg/kg TS) - 100 500 20 20 20 20 20 39 20 20 20 <200 <40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Alifater >C5-C16(mg/kg TS) - 100 500

Alifater >C16-C35(mg/kg TS) - 100 1000 20 25 27 42 41 52 20 33 20 320 <40 37 20 61 20 110 46 22 20 20 37 20 31 20 28 36 34 30

Aromater >C8-C10(mg/kg TS) - 10 50 1 1 1 1,3 1 4,7 1 1 1 <10 <2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aromater >C10-C16(mg/kg TS) - 3 15 1 1 1 1 1 15 1 1 1 <10 <2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1

Aromater >C16-C35(mg/kg TS) - 10 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <10 <2.0 1,2 1 1 1 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,3 1 1

Bensen (mg/kg TS) - 0,012 0,04

Toluen (mg/kg TS) - 10 40

Etylbensen (mg/kg TS) - 10 50

M/P/O-Xylen(mg/kg TS) - 10 50

PAH

PAH-L (mg/kg TS) 0,6 3 15 0,15 0,24 0,15 0,15 0,15 0,75 0,15 0,15 0,15 <1.5 <0.30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,45 0,15 0,15

PAH-M (mg/kg TS) 2 3,5 20 0,25 4,7 0,25 0,25 0,25 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,84 1,3 0,25 0,25 0,25 0,6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 16 0,4 0,25

PAH-H (mg/kg TS) 0,5 1 10 0,3 4,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,34 4,4 0,3 0,3 0,3 0,68 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 11 0,81 0,3

Motsvarar halter över riktvärden för MRR

Motsvarar halter över riktvärden för KM

Motsvarar halter över riktvärden för MKM

Halter över riktvärdet för KM markeras med fet stil och halter över MKM med understruken fet stil.

Riktvärden
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Arsenik 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Bly 120 mg/kg Skydd av grundvatten

Kadmium 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten

Kobolt 20 mg/kg Skydd av grundvatten

Koppar 400 mg/kg Skydd av grundvatten

Krom tot 500 mg/kg Skydd av grundvatten

Kvicksilver 0,40 mg/kg Inandning av ånga

Vanadin 400 mg/kg Skydd av grundvatten

Zink 800 mg/kg Skydd av grundvatten

PAH-L 5,0 mg/kg Skydd av grundvatten

PAH-M 4,0 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 5,0 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C10-C12 250 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C12-C16 1 000 mg/kg Skydd mot fri fas

Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas

Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av grundvatten

Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av grundvatten

Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Byggnader KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)

Intag av växter beaktas ej beaktas Inga växter odlas under byggnaden (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 1 365 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 1 365 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 1 120 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 1 120 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning

uttag byggnader.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning

Exp.tid barn - inandning av damm 1 365 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av damm 1 365 dag/år Mycket begränsad åtkomst då byggnaden uppförts (obl)

Markmiljö beaktas i sammanvägning 

hälsa/miljö

utförs ej utförs Markmiljö oviktig under byggnad (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

   Kommentar saknas!

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    
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Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning
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Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning

uttag byggnader.xlsm sida 4 Blad Uttagsrapport



2019-01-30, kl. 11:53

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Byggnader

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt

Bly 100 mg/kg Intag av jord

Kadmium 1,2 mg/kg Intag av växter

Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö

Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö

Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö

Kvicksilver 0,25 mg/kg Inandning av ånga

Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 1,2 mg/kg Intag av växter

Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C10-C12 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C12-C16 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Grönytor KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 200 365 dag/år Barn vistas inte ute på grönytorna varje dag (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 200 365 dag/år Vuxna vistas inte dagligen på grönytorna (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning

Kopia av version-2-0-1-veddesta.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

   Kommentar saknas!

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    

    

    

Kopia av version-2-0-1-veddesta.xlsm sida 2 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

Grönytor

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Arsenik 20 mg/kg Skydd av markmiljö

Bly 120 mg/kg Skydd av grundvatten

Kadmium 4,0 mg/kg Skydd av markmiljö

Kobolt 20 mg/kg Skydd av markmiljö

Koppar 80 mg/kg Skydd av markmiljö

Krom tot 80 mg/kg Skydd av markmiljö

Kvicksilver 2,0 mg/kg Skydd av grundvatten

Vanadin 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Zink 250 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-L 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-M 10 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-H 2,5 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C8-C10 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C10-C12 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C12-C16 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Alifat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C8-C10 10 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C10-C16 3,0 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C16-C35 10 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

vägar och hårdgjort KM

Inandning av ånga beaktas ej beaktas Stor utspädning utomhus (obl)

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)

Intag av växter beaktas ej beaktas Odlas inte på väg (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 20 365 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 20 365 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 20 120 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning

Kopia av version-2-0-1-veddesta.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 20 120 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 20 365 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av damm 20 365 dag/år Endast åtkomst vid vägarbeten (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

   Kommentar saknas!

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    

    

    

Kopia av version-2-0-1-veddesta.xlsm sida 2 Blad Uttagsrapport
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Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark.

vägar och hårdgjort

Beskrivning
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Järfälla kommun 

 

  

Uppdragsgivare 
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Södra Kungsvägen 56 
181 32  Lidingö 
  

Vår handläggare 

Henrik Lindholm 

Datum 

2017-08-14 

 

 

 

1 Sammanfattning 

Bjerking AB har på uppdrag av Market Ecology Sweden AB utfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Veddesta 2:7 och Veddesta 2:33.  

Syftet med undersökningen är att inför den nuvarande hyresgästens återlämnande av 

fastigheten Veddesta 2:27 till fastighetsägaren göra en översiktlig undersökning av 

föroreningssituationen.  

I undersökningen har ingått provtagning av jord m.h.a skruvprovtagning. 

Provtagningspunkterna har varit både riktade mot tex oljeavskiljare, samt mot ytor som 

företaget haft som tex uppställnings- och lagerytor. De analyserade jordproverna har 

jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) då 

det är en industrifastighet.  

Halter av förorenande ämnen har upptäckts överstigande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Detta är alifatiska oljeämnen i en 

punkt på den nordligaste delen av asfaltsytan. Denna förorening bedöms vara lokal 

eftersom kontrollprover tagna 5 m till höger och vänster inte innehåller halter över MKM.  

Eftersom det påträffats en halt som överstiger MKM bör denna punkt i första hand 

åtgärdas genom uppgrävning. Detta eftersom det inte är säkert att provet representerar 

de högsta halterna i denna förorening.  

I andra hand bör det regleras i en avtalslösning mellan de båda parterna.  

2 Syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Market Ecology utfört en miljöteknisk markundersökning 

på fastigheten Veddesta 2:7 och 2:33 i Järfälla kommun.  

Fastigheten har varit uthyrd under lång tid men ska återlämnas till markägaren då 

hyresavtalet gått ut. Syftet med undersökningen är att översiktligt undersöka förekomst 

av föroreningar som är en följd av företagets användande av fastigheten. 

Undersökningen har både inriktat sig på kända objekt, tex oljeavskiljare men även ytor 

som under årens lopp använts som uppställningsplatser.  

3 Bakgrund/Historik 

Inga tidigare undersökningar av fastigheten map markmiljö har påträffats inom ramen för 

denna undersökning.  
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Kartstudier visar att det nu undersökta området var en öppen yta där det bedrevs 

jordbruk när området exploaterades på 1960 talet. Den äldsta byggnaden (mekanisk 

verkstad) som nu finns kvar uppfördes då. Det är den ena delen av den nuvarande 

huvudbyggnaden. År 2007 revs en förrådsbyggnad och en ny byggnad uppfördes i 

anslutning till huvudbyggnaden Det är där den nuvarande lager- och tvätthallen återfinns.  

Det finns uppgifter att det funnits ett åkeri och ett asfaltverk i det sydöstra hörnet. Det har 

inte konstaterats några andra ner betydande tidigare verksamheter inom området som 

indikerar risker för större mängder markföroreningar.  

Det finns dock risk att lokala spill kan ha lämnat föroreningar på mindre markområden. 

Huruvida sådana spill har ägt rum går inte att veta.  

4 Områdesbeskrivning 

Området är beläget i ett industriområde mellan Äggelundavägen och Veddestavägen. 

Grovt kan området indelas i två området.  

 Fastigheten 2:7 är i stort sett helt asfalterad och belägen på en något lägre 

marknivå. Det finns en moränkulle i den västra delen. På fastigheten finns en 

större byggnad samt två mindre skjul samt ett antal tält, mindre 

förvaringsutrymmen för kemikalier etc.  

 Fastigheten 2:33 är delvis grusad och delvis asfalterad. Den är belägen på en 

något högre marknivå och det finns två asfalterade ramper mellan de båda 

fastigheterna. Dessa är belägna på var sida av moränkullen.  

Åt nordöst ligger ett mindre grönområde följt av E18. Bortanför riksvägen byggs nya 

bostadsområden upp.  

Västerut och mot nordväst ligger några mindre industrifastigheter samt en idrotts 

anläggning.  

Söderut ligger en industrifastighet följt av Barkarby villaområde.  

På de aktuella fastigheterna har det bedrivits lager-, underhålls- och 

verkstadsverksamhet avseende kranar, hissar och diverse maskiner. Vid fältarbetet fanns 

allt från stora byggkranar, bodar, ställningar till kabelrullar och kemikalier. Det bedrivs 

relaterad verksamheter i byggnaderna på fastigheten inkluderande verkstads och 

reparationsenheter.  

Alla industrifastigheter har potentialen att innehålla förorenande verksamheter. De 

bedöms inte kunna påverka de nu undersökta fastigheterna.  

4.1 Geologi och grundvatten 

Enligt SGUs jordartskarta ska det vara fyllning överlagrande lerjordar på fastigheterna. 

Det skall även finnas små områden av berg i dagen. Detta stämmer väl med de 

observationer som gjordes under undersökningen.  

Det finns inte registrerat några brunnar i området, varken för dricksvatten eller 

energiändamål.  

Fastigheterna befinner sig i Bällstaåns avrinningsområde med det finns inte någon direkt 

avrinning till ån. Grundvattnets lokala strömningsriktning antas vara åt nordöst. Den är 

svår att ange i detalj pga. ledningar i marken. Den storskaliga grundvattentransporten i 

området är troligen västerut till Mälaren.  
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5 Utförande 

5.1 Provtagning i jord 

Provtagningen utfördes främst för att översiktligt ge ett underlag för att bedöma risken för 

föroreningar i mark inom fastigheterna Veddesta 2:7 och 2:33.  

Fältundersökningarna utfördes enligt kvalitetsklass B i SGF:s fälthandbok för 
miljötekniska markundersökningar (Svenska Geotekniska föreningen, rapport 2:2013).  

Provtagning av jord med skruvborr, monterad på en borrbandvagn, utfördes 2017-06-20 

och 21 av Henrik Lindholm, Bjerking AB med delvis översyn av Tomasz Halkiewicz, 

Market Ecology Sweden AB. Jordprov togs ur 19 borrpunkter. I varje provpunkt noterades 

jordlagerföljd samt eventuella lukt- och synintryck, se bilaga 2. Prov togs normalt ut som 

samlingsprov varje halvmeter eller anpassades efter jordlagerföljd. Proven placerades i 

diffusionstäta påsar och förvarades kallt och mörkt innan transport till ALS, vilket är ett 

ackrediterat laboratorium för denna typ av analyser. Provpunkter redovisas i bilaga 1. 

Provtagning utfördes ned till minst 1 meter bedömd naturlig jordart.  

Inga grundvattenrör sattes då jorden bedömdes som torr på de djup som undersökningen 

utfördes.  

Provpunkterna placering baserades på följande information.  

Nr Anledning Nr Anledning 

1 Spilloljetank utomhus/f.d. 

pannrum – spill/läckage av olja. 

11 Oljeavskiljare (inomhus) - läckage av 

olja.  

2 Miljöstation - spill/läckage av 

oljor, kemikalier. 

12 F.d. miljöstation - spill/läckage av oljor, 

kemikalier. 

3 Oljeavskiljare - spill/ läckage av 

olja. 

13 Oljeavskiljare och träslipers - spill/ 

läckage av oljor, impregnerings-medel 

(arsenik eller kreosot).  

4 Tvättplatta/Dieseltank/ 

Oljeavskiljare. Spill/ läckage av 

olja/diesel, tvättmedel, metaller.  

14 F.d. asfaltsverk - spill/läckage av oljor, 

kolväten, stenkolstjära, processvatten, 

vidhäftningsmedel.  

5 Oljeavskiljare, läckage av olja. 15 Kranbod vid kranspår - spill/läckage av 

olja.  

6 Maskinuppställning f.d. grusplan 

- spill/läckage av oljor. 

16 Plåtförråd - spill/läckage av oljor, 

metaller.  

7 Bensincontainer - spill/läckage 

av bensin. 

17 Åkeri till 1992, spill/läckage av främst 

oljor. 

8 F.d. grusplan/uppställning fat - 

spill/läckage av oljor, diesel. 

18 Avgränsning pga. lukt i p 8. 

9 Maskinuppställning/ f.d. 

parkering - spill/ läckage av olja. 

19 Avgränsning pga. lukt i p 8. 

10 F.d. maskinuppställning infart 

äldre byggnad - spill/läckage av 

oljor.  

  

Provpunkterna sattes så nära dessa objekt som möjligt utan att riskera att skada 

ledningar eller underjordiska installationer.  
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6 Bedömningsgrunder 

6.1 Riktvärden och markanvändning 

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 

mark1. Det finns två riktvärden för två olika typer av markanvändning. 

 Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas 

till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till 

dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som 

lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 

Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

 Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för 

kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa 

typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Markanvändningen är industrimark, dvs uppmätta halter jämförsmed riktvärdet för mindre 

känslig mark (MKM).  

7 Resultat  

7.1 Fältobservationer 

Nästan hela området är asfalterat men delar av den södra fastigheten är en grusad yta 

med asfalterade körvägar.  

Vid fältarbetet observerades fyllning inom området i anslutning till asfalterade ytor, dvs i 

princip i alla provpunkter. Denna fyllning bedömdes som ändamålsenlig, dvs sand-

grusiga material som lagts ut för att utgöra stöd till asfalten. I punkt 8 observerades en 

oljelukt i ett skikt mellan 1 och 2 meters djup. I punkt 14 observerades ett centimetertjockt 

lager av tjärmassa. I övrigt observerades inga tegelrester eller andra inblandade saker. I 

punkt 15 bedömdes fyllningen bestå av en avskalad moränkulle. Inget berg i dagen 

observerades. Området visade inga spår på tidigare byggnader eller verksamhet utan 

jorden var orörd under den ytliga fyllningen.  

De provpunkter som gällde oljeavskiljare gick de att komma ner under bedömt djup för 

oljeavskiljaren där eventuellt läckage har störst chans att upptäckas. Inga sådana 

oljeutsläpp kunde observeras.  

7.2 Urval av prover 

Urval av prover för analys på laboratorium gjordes enligt följande kriterier. 

Alla uttagna jordprover analyserades med ett XRF-instrument som detekterar 

metallhalter.. Denna mätning gav inga högre mätvärden så provurvalet påverkades i 

begränsad omfattning. 

Två prover analyserades på grund av observationer i fält som indikerade föroreningar. 

Dessa var provpunkt 8 där det fanns en tydlig lukt av oljeprodukt och i provpunkt 14 där 

det enligt uppgift funnits ett asfaltsverk. I punkt 14 noterades en tydlig skorpa av 

                                                      
1 Naturvårdsverket rapport 5976, 2009 
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tjärprodukt som var någon cm tjock på ca 3 dm djup. Själva tjärprodukten analyserades 

inte utan endast den omkringliggande jorden. 

Andra analyserade prover valdes för att de låg bredvid intressanta objekt som tex 

oljeavskiljare. Visas prover valdes för att sprida proverna över andra delar av fastigheten. 

7.3 Laboratorieanalyser 

I samråd med beställaren lämnades tretton jordprov in på analys på det externa 

laboratoriet ALS. I fyra analyserade prov uppmättes halter över respektive riktvärdet för 

KM, se tabell 1. I en provpunkt (B08) uppmättes en halt av Aromater C16-C35, dvs de 

mest svårnedbrytbara fraktionerna överstigande MKM. Inga metallhalter över KM 

uppmättes vilket validerar mätningarna med XRF.  

En sammanställning av samtliga analysdata från alla tretton jordprov som redovisas i 

bilaga 3. Laboratorieprotokoll redovisas i bilaga 4. 

Tabell 1: Uppmätta halter över KM i analyserade provpunkter. Halter överstigande KM är 

markerade med fetstil. Alla halter överstigande MKM markeras med understruken fetstil. 

Alla halter i mg/kg TS. 

 

KM  MKM  B03  

1-1,4 

B08 

1-2 

B13  

1,5-2,5 

B16 

 0-0,5 

Alifater >C16-C35 100 1000 25 52 320 37 

Aromater >C10-C16 3 15 <1 15 <10 <1 

PAH-M 3,5 20 4,7 0,4 <2.5 1,3 

PAH-H 1 10 4,1 <0.3 <3.0 4,4 

 

ALS är ackrediterat för denna typ av analyser på förorenande ämnen. 

8 Slutsats och rekommendationer 

8.1 Jord 

Syftet med denna undersökning var att kontrollera om de verksamheter som bedrivits på 

fastigheterna resulterat i föroreningar.  

Totalt undersöktes 19 provpunkter, tretton prover lämnades in på laboratorium. I fyra 

analyserade prover uppmättes halter överstigande riktvärdet för KM. Ett prov tangerade 

riktvärdet för MKM. I den punkten fanns en tydlig lukt av olja/diesel. Denna förorening 

bedöms vara lokal eftersom kontrollprover tagna 5 m till höger och vänster inte innehåller 

halter över MKM eller lukt. 

Det fanns även ett tydligt centimetertjockt lager av tjärprodukt i punkt 14 som inte 

analyserades då den exakta halten PAH bedömdes som ointressant. Den verkar dock 

inte läcka PAH eftersom den omkringliggande jorden hade halter av PAH understigande 

MKM. 

Det ska poängteras att denna undersökning är baserad på ett mindre antal provpunkter 

utförda med borrbandvagn. Det finns inga garantier att det kommer att påträffas andra 

hotspots eller förorenade områden om grävarbeten skulle påbörjas.  

Eftersom fastigheten är en industrifastighet så är det riktvärdet för MKM som gäller som 

jämförvärde. Då denna utredning rör en kontraktuell fråga så bedöms inte frågan i ett 

perspektiv av risker för människa och miljö utan endast efter hur avtalet uppfyllts.  
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Eftersom det påträffats en halt som överstiger MKM bör denna punkt i första hand 

åtgärdas genom uppgrävning. Detta eftersom det inte är säkert att provet representerar 

de högsta halterna i denna förorening.  

I andra hand bör det regleras i en avtalslösning mellan de båda parterna.  

9 Anmälan om förorening 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Miljökontoret, Järfälla kommun, i 

enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11. 

Likaså ska Miljökontoret informeras senast sex veckor innan eventuella markarbeten 

påbörjas inom förorenat område. Om nya föroreningar upptäcks vid schaktning ska 

Miljökontoret informeras omgående. 

10 Bilagor och ritningar 

Bilaga 1: Provtagningsplan 
Bilaga 2: Protokoll över fältarbetet.  
Bilaga 3: Mätdata jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden.  
Bilaga 4: Analysprotokoll 
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Sammanställning av fältobservationer 
 
Fältnoteringar och utförda laboratorieanalyser, jord 

Provtagningsdatum: 2017-06-20 och 21 

Provtagare: Henrik Lindholm 

 

Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

 

    

B01 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,5-1,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1,5-2 Siltig sand  (ev morän)       

 2-2,5 Siltig morän      

 Stopp       

        

B02 0-0,3 
Fyllning stenig grusig 
sand  

   
 

 0,3-1 Lera      

        

B03 0-1 
Fyllning sandig stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Ljus     

        

B04 0-0,5 Fyllning sand      

 0,5-1 
Fyllning sandigt grus 
med lerinslag  

   
 

 1-2 
Fyllning sandigt grus 
med lerinslag  

   
 

 Stopp       

        

B05 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,5-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 
Fyllning lerigt sandigt 
grus Mörk ingen lukt 

   
 

 2-3 Lera Ljus     

        

B06 0-0,6 
Fyllning moränlik sandigt 
grus  

   
 

 0,6-0,9 Sand      

 0,9-2 Lera Mörk, bakteriedoft     

 2-3 Lera Ljus     

        

B07 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Ljus     

       x 

B08 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Mörk , doft av olja/diesel     

 2-3 Lera Ljus, luktfri     

        

B09 0-0,8 Fyllning sand      

 0,8-2 Lera Ljus     
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Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

 

    

B10  0-1 
Fyllnig Stenigt sandigt 
grus   

   
 

Inne 1-1,7 Lera Ljus     

 1,7-2 Morän      

 Stopp       

        

B10 0-0,7 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

   
 

ute 0,7-2 Lera Ljus     

        

B12 0-1 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Ljus     

        

B13 0-1 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

   
 

 1-1,5 
Fyllning stenigt sandigt 
grus 

Mörkare, ev spår av tjära i ett 
hål av två 

   
 

 1,5-3 Lera      

        

B14 0-0,5 
Fyllning stenigt sandigt 
grus Tjock horisont av tjärproidukter 

   
 

 0,5-1 Lera Mörkare. Ingen lukt     

 1-2 Lera Ljus     

        

B15 0-1 Fyllning morän Trol avskalad moränkulle     

 1-2 Lera      

        

B16 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 Stopp       

        

B17 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      

        

B18 0-0,7 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,7-2 Lera      

        

B19 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      
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Kommun: Järfälla

Uppdragsnamn: Väddesta 2:7 och 2:33

Resultat laboratorieanalyser - jordprov Bilaga 3
Halter jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig mark) och MKM (mindre känslig mark). 

Punkt / Parameter Enhet KM MKM

Djup (m u my)

Jordart

Beräknat TOC (%TS)

Metaller B01 0-0,5 B03 1-1,4 B04 1-2 B05 1-2 B06 0-0,5 B08 1-2 B09 0-0,5 B11 1,7-2 B12 0,5-1 B13 1,5-2,5 B14 0-0,5 B16 0-0,5 B19 0,5-1

Arsenik As (mg/kg TS) 10 25 2,26 3,21 4,01 4,21 5,88 2,7 5,89 2,12 2,25 1,91 1,81 5,07 5,38

Barium Ba (mg/kg TS) 200 300 16,2 57 21 36,2 12,9 47,8 10,5 27,8 11,7 27 22,3 30,7 26

Kadmium Cd (mg/kg TS) 0,8 12 <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

Kobolt Co (mg/kg TS) 15 35 6,28 11,8 5,35 7,46 5,58 9,42 3,21 5,89 2,41 5,5 5,28 4,22 6,68

Krom Cr (mg/kg TS) 80 150 35 40 21,4 28,6 44,1 32,8 11,2 24,5 8,78 21,9 39 17,2 34,6

Koppar Cu (mg/kg TS) 80 200 30,9 28,8 15,6 18,7 54,5 21,1 9,67 15,1 6,82 16,6 14,8 19,2 17,6

Kvicksilver Hg (mg/kg TS) 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Nickel Ni (mg/kg TS) 40 120 18,6 25 11 15,8 31,2 20,3 6,6 12 4,21 11,4 12,7 8,69 14,9

Bly Pb (mg/kg TS) 50 400 8,65 18,2 9,44 14,1 6,38 15,2 7,06 8,78 7,08 10,1 19,9 13,9 10,9

Vanadin  V (mg/kg TS) 100 200 23,4 39,1 20,5 27,7 14,9 33,3 11 22,6 9,64 28,7 29,7 17,4 21,9

Zink Zn (mg/kg TS) 250 500 37,2 105 45 62,3 29,2 70,9 29,2 40,5 22,3 46,5 50,9 80,5 52,8

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8 (mg/kg TS) 25 150

Alifater >C8-C10 (mg/kg TS) 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <100 <20 <10 <10

Alifater >C10-C12 (mg/kg TS) 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <200 <40 <20 <20

Alifater >C12-C16 (mg/kg TS) 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 39 <20 <20 <20 <200 <40 <20 <20

Alifater >C5-C16 (mg/kg TS) 100 500

Alifater >C16-C35 (mg/kg TS) 100 1000 <20 25 27 42 41 52 <20 33 <20 320 <40 37 <20

Aromater >C8-C10 (mg/kg TS) 10 50 <1 <1 <1 1,3 <1 4,7 <1 <1 <1 <10 <2.0 <1 <1

Aromater >C10-C16 (mg/kg TS) 3 15 <1 <1 <1 <1 <1 15 <1 <1 <1 <10 <2.0 <1 <1

Aromater >C16-C35 (mg/kg TS) 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <10 <2.0 1,2 <1

Bensen (mg/kg TS) 0,012 0,04

Toluen (mg/kg TS) 10 40

Etylbensen (mg/kg TS) 10 50

M/P/O-Xylen (mg/kg TS) 10 50

PAH

PAH-L (mg/kg TS) 3 15 <0.15 0,24 <0.15 <0.15 <0.15 0,75 <0.15 <0.15 <0.15 <1.5 <0.30 <0.15 <0.15

PAH-M (mg/kg TS) 3,5 20 <0.25 4,7 <0.25 <0.25 <0.25 0,4 <0.25 <0.25 <0.25 <2.5 0,84 1,3 <0.25

PAH-H (mg/kg TS) 1 10 <0.3 4,1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <3.0 0,34 4,4 <0.3

Motsvarar halter över riktvärden för KM

Motsvarar halter över riktvärden för MKM

Halter över riktvärdet för KM markeras med fet stil och halter över MKM med understruken fet stil.

Riktvärden
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Uppdragsnamn 

Veddesta 2:7, 2:33 samt del av 2:1 

Järfälla kommun 

 

 

Uppdragsgivare 

Järfälla kommun 
Erik Nord 

Vår handläggare 

Henrik Lindholm 

Datum: 

2018-05-24 

 

 

 

Sammanfattning 

Bjerking AB har på uppdrag Järfälla kommun utfört en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheterna Veddesta 2:7 och Veddesta 2:33 samt en del av 

Veddesta 2:1.  

Syftet med undersökningen är att översiktligt bedöma åtgärdsbehovet inom området inför 

genomförandet av detaljplanen för området. Planens syfte är att bygga ett sjukhus, 

äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder eller andra typer av bostäder, en skola 

samt en tunnelbanestation.  

Området har historiskt använts som för uthyrning av byggnadsmaterial mm, i Ramirents 

regi. Innan Ramirent var här åkermark. 

I undersökningen har ingått provtagning av jord m.h.a skruvprovtagning. Arbetet 

omfattade totalt 49 st provtagningspunkter och 4 st grundvattenrör. Punkternas placering 

var både närheten av objekt som oljeavskiljare samt spridda över ytan för att 

karakterisera området. De analyserade jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) samt känslig markanvändning då 

det skall bli bostäder och allmänna byggnader på platsen och det ger ett bra mått på 

föroreningarnas relativa allvarlighet. 

I två provpunkter uppmättes halter över MKM för två analyserade ämnen och i åtta andra 

punkter uppmättes halter över KM. De uppmätta föroreningarna var i de flesta fall 

uppmätta i rivningsmassor, platser för tydligt luktande utsläpp/spill samt i närheten av 

oljeavskiljare.  

Slutsatsen att det finns föroreningar på området som kräver ett aktivt arbete i 

genomförandefasen av detaljplanen.  

I grundvattnet uppmättes låga halter av föroreningar. Inga föroreningshalter uppmättes i 

det grundvatten som lämnade fastigheten. Detta indikerar att det inte finns några större 

läckage från oljeavskiljare etc.   

Asfalten på området är inte sk tjärasfalt utan kan återanvändas.  

Då området är ställvis förorenat bör det framtida arbetet innefatta en riskbedömning och 

planering för att minimera masstransporterna ut från området. De föroreningar som 

påträffats bör saneras när denna riskbedömning är gjord för att minimera de massor som 

grävs bort. 
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1 Inledning 

Bjerking AB har på uppdrag av Järfälla kommun genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom detaljplaneområde Veddesta 2 och 3 i Järfälla kommun. 
Fastigheterna som ingår är Veddesta 2:33, 2:7 samt delar av 2:1, totalt ca 67 000 m2. 
Under 2017 genomförde Bjerking en markmiljöteknisk undersökning inom området som 
är en god grund för de arbeten som nu genomförts 2018. De provtagningar som då 
genomfördes har arbetats in i denna rapport.  

1.1 Administrativa uppgifter 

Uppdragsgivare Erik Nord, Järfälla kommun 

Uppdragsansvarig Henrik Lindholm, Bjerking AB 

Borrvagnsförare Henrik Rosenberg, Bjerking AB  

Utsättare  Benny Näsman, Bjerking AB 

1.2 Bakgrund 

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Veddesta område 2 och 3. 

Planens syfte är att bygga ett sjukhus, äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder 

eller andra typer av bostäder, en skola samt en tunnelbanestation.  

Området har historiskt använts som för uthyrning av byggnadsmaterial mm, i Ramirents 

regi. Innan Ramirent etablerade sin verksamhet utgjordes marken av åkermark. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppdraget är att ta fram ett underlag för att:  

 Översiktligt kunna bedöma föroreningssituationen inom det aktuella området. 

 Bedöma om eventuella påträffade föroreningar kan innebära en oacceptabel risk 
med anledning av den planerade exploateringen (förenklad riskbedömning). 

 Bedöma om det kan finnas behov av åtgärder för att reducera risker förknippade 
med föroreningar i mark och vatten i det aktuella området. 

 Bedöma behovet av eventuella kompletterande undersökningar. 

1.4 Omfattning 

Uppdraget omfattar provtagning och analys av jord, asfalt och grundvatten inför 

exploatering av området. I uppdraget ingår: 

 Historisk inventering av eventuella miljöfarliga verksamheter och tidigare 
genomförda miljötekniska undersökningar inom området.  

 Framtagande av provtagningsplan. 

 Utsättning av provtagningspunkter med GPS. 

 Provtagning av jord i 49 punkter, provtagning av asfalt i 2 punkter, samt 
provtagning av grundvatten i 4 punkter. 

 Fältanalyser av jordprover med XRF-instrument. 

 Laboratorieanalys på 28 jordprov, 2 asfaltprov och 4 vattenprover. 

 Sammanställning och utvärdering av resultat samt översiktlig riskbedömning. 

 Redovisning i skriftligt PM. 
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2 Underlag 

I området och i närområdet finns det ett antal relevanta undersökningar gjorda som 

använts som underlag i detta uppdrag. Handlingarna erhölls efter kontakt med 

beställaren och tillsynsmyndigheten, dvs. Miljö- bygglovsnämnden i Järfälla kommun.  

 Miljöteknisk markundersökning/Porluft, Tyrens 2017 

 Fördjupad miljöteknisk markundersökning, Södra Veddesta etapp 1, Norconsult 

2017 

 Bodycote Veddesta, Sweco 2003 

3 Områdesbeskrivning 

På de aktuella fastigheterna har det bedrivits lager, underhålls- och verkstadsverksamhet 

avseende kranar, hissar och diverse maskiner inom området. Vid fältarbetet 2017 fanns 

allt från stora byggkranar, bodar, ställningar till kabelrullar och kemikalier. Det bedrevs 

relaterad verksamheter i byggnaderna på fastigheten inkluderande verkstads- och 

reparationsenheter. Vid 2018 års undersökning var hela området tömt, verksamheten på 

fastigheten avslutad och rivningsarbeten av byggnaderna hade påbörjats. 

 

Figur 1: Området innan för den streckade linjen är både Veddesta detaljplan nr 2 och 3. (Hitta.se 

2018). 

Området är beläget i ett industriområde mellan Äggelundavägen och Veddestavägen, se 

figur 1 Grovt kan området indelas i tre områden.  

 Fastigheten 2:7 är i stort sett helt asfalterad och belägen på en något lägre 

marknivå, ca +14 m. Det finns en moränkulle i den västra delen. På fastigheten 

finns en större huvudbyggnad byggnad samt två mindre skjul samt ett antal tält, 

mindre förvaringsutrymmen för kemikalier etc.  

 Fastigheten 2:33 är delvis grusad och delvis asfalterad. Den är belägen på en 

något högre marknivå, ca +17 m och det finns tre asfalterade ramper mellan de 



Uppdrag nr. 18U0326 

Sida 5 (14) 

 

 

båda fastigheterna. Två av dessa är belägna på var sida av moränkullen, och 

den tredje är belägen på den östra kanten av fastigheterna. 

 Den del av fastigheten Veddesta 2:1 som undersökts är den naturliga moränkulle 

som ligger längst österut i undersökningsområdet och som är bevuxen med sly.  

Åt nordöst ligger ett mindre grönområde följt av E18. Bortanför riksvägen E18 byggs nya 

bostadsområden upp i Barkarbystaden.  

Västerut och mot nordväst ligger några mindre industrifastigheter samt en 

idrottsanläggning. Det har utförts undersökningar på tre av dessa, Veddesta 2:2, 2:9 och 

2:1.  

Söderut ligger en industrifastighet där man lagrar olika byggvaror följt av Barkarby 

villaområde.  

Alla industrifastigheter i närområdet har potentialen att innehålla förorenande 

verksamheter. De bedöms inte kunna påverka de nu undersökta fastigheterna.  

3.1 Geologi och hydrologi 

Enligt SGUs jordartskarta ska det vara fyllning överlagrande lerjordar på fastigheterna, se 

figur 2 Det skall även finnas små områden av berg i dagen. Detta stämmer väl med de 

observationer som gjordes under undersökningen.  

 

Figur 2: Jordarter i området. Vitt är fyllning, Gult är lera, ljusblått är morän och rött är berg i dagen. 

(SGU, 2018). 

Det finns inte registrerat några brunnar i området, varken för dricksvatten eller 

energiändamål.  

Fastigheterna befinner sig inom Bällstaåns avrinningsområde med det finns inte någon 

direkt avrinning till ån. Grundvattnets lokala strömningsriktning antas vara åt nordöst men 

den är svår att ange i detalj pga. ledningar i marken. Den storskaliga 

grundvattentransporten i området är troligen södöst till Mälaren 
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4 Bakgrund/Historik 

Kartstudier visar att det nu undersökta området var en öppen yta där det bedrevs 

jordbruk när området exploaterades på 1960 talet.   

Den äldsta byggnaden (mekanisk verkstad) som nu finns kvar uppfördes på 1960-talet. 

Det är den ena delen av den nuvarande huvudbyggnaden. År 2007 revs en 

förrådsbyggnad och en ny byggnad uppfördes i anslutning till huvudbyggnaden Det är där 

den nuvarande lager och tvätthall återfinns.  

Det finns uppgifter att det funnits ett åkeri i det sydöstra hörnet samt att det funnits ett 

asfaltsverk) i samma område. Det har inte konstaterats några andra ner betydande 

tidigare verksamheter inom området som indikerar risker för större mängder 

markföroreningar.  

Det finns dock risk att lokala spill kan ha lämnat föroreningar på mindre markområden. 

Huruvida sådana spill har ägt rum går inte att veta utan kommer att uppdagas vid 

grävarbeten vid den framtida exploateringen.  

4.1 Tidigare undersökningar 

Bjerking utförde 2017 en miljötekniskundersökning på fastigheterna 2:7 och 2:33. Den 

innefattade undersökningar av jord, grundvatten påträffade inte. Den var både inriktad på 

objekt (tex oljeavskiljare) men även utfördes provtagningar jämt spridda över 

fastigheterna. Denna undersökning är inarbetad i denna rapport.  

På grannfastigheterna har vid olika tillfällen undersökningar utförts. På Veddesta 2:8 

utförde Sweco en undersökning 2003. Denna visade att det fanns förhöjda halter av 

tungmetaller.  

På Veddesta 2:27 utförde Norconsult en undersökning 2017. Den innefattade 

provtagning av jord och grundvatten. Det påträffades förhöjda halter av tungmetaller, oljor 

och PAH i jord och klorerade lösningsmedel i grundvattnet.  

Alla tidigare undersökningar på omkringliggande fastigheter har påverkat utformningen 

på den nu genomförda undersökningen som redovisas i denna rapport. Utifrån områdets 

historik och tidigare undersökningar utformades en provtagningsplan som godkändes av 

beställaren på Järfälla kommun.  

5 Utförande 

5.1 Provtagning i jord 

Provtagningen utfördes främst för att översiktligt ge ett underlag för att bedöma risken för 

föroreningar i mark inom fastigheterna Veddesta 2:7 och 2:33, samt kullen på Veddesta 

2:1, se figur 1. 

Provtagning av jord med skruvborr, monterad på en borrbandvagn, utfördes 2017-06-20 

och 21 samt 2018-04-16 till 18 av Henrik Lindholm, Bjerking AB. Jordprov togs ur 19 

borrpunkter 2017 samt 30 borrpunkter 2018. I varje provpunkt noterades jordlagerföljd 

samt eventuella lukt- och synintryck, se bilaga 2. Prov togs normalt ut som samlingsprov 

varje halvmeter eller anpassades efter jordlagerföljd. Proven placerades i diffusionstäta 

påsar och förvarades kallt och mörkt innan transport till ALS, vilket är ett ackrediterat 

laboratorium för denna typ av analyser. Provpunkternas lägen redovisas i bilaga 1. 

Provtagning utfördes ned till minst 1 meter bedömd naturlig jordart eller borrstopp mot 

bedömt block eller berg.  
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I punkterna 18B20-31 var uppgiften att försöka utröna utbredningen på ett område där 

det tidigare stått ett asfaltsverk. Där togs i huvudsak prover ned till 1 meter då spår av 

verksamheten borde ha setts i de övre marklagren.  

Provpunkterna under 2017 års undersökning var i huvudsak placerade vid objekt och 

deras placering baserades på följande historiska information, se tabell 1.  

Tabell 1: Motivering till provpunkternas lägen vid miljöteknisk undersökning 2017. 

Nr Anledning Nr Anledning 

1 Spilloljetank utomhus/f.d. pannrum – 

spill/läckage av olja. 

11 Oljeavskiljare (inomhus) - läckage av olja.  

2 Miljöstation - spill/läckage av oljor, 

kemikalier. 

12 F.d. miljöstation - spill/läckage av oljor, kemikalier. 

3 Oljeavskiljare - spill/ läckage av olja. 13 Oljeavskiljare och träslipers - spill/ läckage av 

oljor, impregnerings-medel (arsenik eller kreosot).  

4 Tvättplatta/Dieseltank/ Oljeavskiljare. 

Spill/ läckage av olja/diesel, tvättmedel, 

metaller.  

14 F.d. asfaltsverk - spill/läckage av oljor, kolväten, 

stenkolstjära, processvatten, vidhäftningsmedel.  

5 Oljeavskiljare, läckage av olja. 15 Kranbod vid kranspår - spill/läckage av olja.  

6 Maskinuppställning f.d. grusplan - 

spill/läckage av oljor. 

16 Plåtförråd - spill/läckage av oljor, metaller.  

7 Bensincontainer - spill/läckage av 

bensin. 

17 Åkeri till 1992, spill/läckage av främst oljor. 

8 F.d. grusplan/uppställning fat - 

spill/läckage av oljor, diesel. 

18 Avgränsning pga. lukt i p 8. 

9 Maskinuppställning/ f.d. parkering - spill/ 

läckage av olja. 

19 Avgränsning pga. lukt i p 8. 

10 F.d. maskinuppställning infart äldre 

byggnad - spill/läckage av oljor.  

  

 

Provpunkterna sattes så nära dessa objekt som möjligt utan att riskera att skada 

ledningar eller underjordiska installationer.  

Provtagningspunkterna under 2018 års undersökning är i huvudsak placerade för att få 

en bra spridning i området och deras lägen är valda för att komplettera 2017 års 

undersökning.  

5.2 Provtagning i grundvatten 

Fyre stycken grundvattenrör monterades inom ramen för 2018 års undersökning. De två 

södra är 50 mm PEH-rör då jordlagren var tunna. Dessa båda grundvattenrör sitter nära 

vad som i fält bedöms vara grundvattendelaren. Det är osäkert i vilken omfattning 

grundvattentransport sker i nordlig eller sydlig riktning. Det kan variera beroende på 

bergytans läge i området. De två nordliga grundvattenrören är stålrör vilka drevs ned till 

berg då jordlagren var för mäktiga för att anlägga med skruv. Dessa sitter i grundvattnets 

utloppsriktning från området. Om det finns några storskaliga föroreningsutsläpp i området 

är chanserna goda att de ska fångas upp i något av dessa grundvattenrör. 
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Det fanns planer för ett femte rör i det nordvästra hörnet. Detta är i det område där en 

framtida arbetstunnel till tunnelbanebygget skulle gå ner i berget. Det visade sig under 

fältarbetet att ett annat konsultbolag utförde pumptester av grundvattnet åt SL här så 

bedömningen gjordes att det skulle ha pumpats ner så mycket rent vatten att det inte 

skulle gå att göra några rättvisande mätningar på föroreningshalter. 

Tabell 2. Grundvattenrör installerade under 2018. Grundvattenrörens läge se bilaga 1. 

Grundvattenrör Överkant rör 

(RH2000) 

Total rörlängd 

(m) 

Spetsnivå 

(RH2000) 

Marknivå 

(RH2000) 

Gv1 17,85 2 15,85 17,4 

Gv2 17,57 6 11,57 17,1 

Gv3 14,35 8 6,35 13,6 

Gv4 13,24 11 2,24 12,4 

6 Bedömningsgrunder  

6.1 Bedömningsgrunder för jordprover 

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 

mark (Naturvårdsverket 2009, 2016). Det finns riktvärden för två olika typer av 

markanvändning. 

 Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till 

bostäder, förskolor, odling etc. Grundvatten inom området används till 

dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som 

lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 

Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

 Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för 

kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa 

typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Uppmätta halter har även jämförts med riktvärdet för Mindre än ringa risk (MRR) i 

Naturvårdsverkets skrift ”Återvinning av avfall i anläggningsbranschen” (2010:1). Detta är 

en jämförelse som görs för att kontrollera om massorna kan hanteras fritt eller om 

kommunen måste godkänna återanvändandet om de lämnar fastigheten och inte ska 

köras till deponi. 

Det aktuella området kommer att exploateras med kontor, centrumfunktioner och 

uppemot 2000 bostäder. Människor kommer att bo och vistas i området viket ställer höga 

krav på marken. Den framtida markanvändningen bedöms därför vara känslig 

markanvändning (KM) och därav bedöms riktvärden för KM vara en lämplig 

bedömningsgrund. 

6.2 Bedömningsgrunder för grundvatten 

För vatten finns flera jämförvärden och i denna PM används:  

 Uppmätta halter av metaller och bensen i grundvatten jämförs mot SGU:s 

Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013:01).  

 Uppmätta halter av PAH, alifater och aromater i grundvatten jämförs med SPIs 

föreslagna riktvärden för grundvatten (SPI, 2011).  
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 För PFOS jämförs uppmätta halter med preliminära riktvärden från SGI (SGI, 

2015). 

 Uppmätta halter av klorerade kolväten jämförs med Holländska riktvärden för 

grundvatten (Dutch Target and Intervention Values, 2000 (the New Dutch List). 

Version, February 4th, 2000).  

Det finns även preliminära riktvärden för PFOS från Järfälla kommun för utsläpp av 

länshållningsvatten vid t.ex. schakt. Länshållningsvatten får endast avledas till Bällstaån 

och för utsläpp till recipienten Bällstaån ska halten understiga 50 ng/l (summahalt av 

PFOS och PFOA). 

6.3 Bedömningsgrunder för asfalt 

Naturvårdsverket har inte tagit fram några generella riktvärden för PAH i asfalt. Uppmätta 

halter i asfalt jämförs därför med Trafikverkets vägledning för återanvändning av asfalt 

(Vägverket, 2004). Gränsen för när asfalt klassificeras som tjärasfalt ligger vid en 

summahalt PAH-16 >70 mg/kg TS. Asfalt innehållande lägre halter betraktas som fria 

från stenkolstjära och kan återanvändas fritt i vägkonstruktion, dvs. både som bär- och 

slitlager. Notera även att bitumenblandningar innehållande stenkolstjära med en PAH-halt 

≥ 1000 mg/kg klassificeras som farligt avfall (Avfallsförordningen, 2001). 

7 Resultat  

7.1 Fältobservationer  

Stora delar av området är asfalterat men delar av den södra fastigheten är en grusad yta 

med asfalterade körvägar.  

Vid fältarbetet 2017 observerades fyllning inom på både fastigheten 2:7 och 2:33 i 

anslutning till asfalterade ytor, dvs. i princip i alla provpunkter. Denna fyllning bedömdes 

som ändamålsenlig, dvs. sand och grusiga material som lagts ut för att utgöra stöd till 

asfalten. I punkt 17B08 observerades en oljelukt i ett skikt mellan 1 och 2 meters djup. I 

punkt 17B14 observerades ett centimetertjockt lager av vad som tolkades vara tjärmassa. 

En av uppgifterna 2018 var att utröna detta lagers utbredning.  

Vid detta försök till avgränsning utfördes provpunkter 18U20-31 södra delen av 

undersökningsområdet. Inget sammanhängande lager av asfalt påträffades. Däremot 

påträffades byggnadsrester i punkterna 18B04, 18B24, 18B25 och 18B26. I några andra 

punkter t.ex. 18B31påträffades ett svart gummiliknande material som tolkades vara en 

stötdämpande matta av något slag.  

I punkt 18B15 påträffades de förmodade resterna av den tidigare förrådsbyggnaden. Det 

som påträffades var en betongplatta med okänd utbredning.  

Kullen i öster, punkter 18B08 till 13 bedömdes i huvudsak vara naturlig men att det i vissa 

provpunkter dumpats andra typer av jordmaterial.  

I punkt 17B15 bedömdes fyllningen bestå av en avskalad moränkulle.  

I övrigt observerades inga tegelrester eller andra inblandade saker. Inget berg i dagen 

observerades. Området visade inga spår från tidigare byggnader eller verksamheter utan 

jorden var orörd under den ytliga fyllningen.  

De provpunkter som gällde oljeavskiljare gick de att komma ner under bedömt djup för 

oljeavskiljaren där eventuellt läckage har störst chans att upptäckas. Inga sådana 

oljeutsläpp kunde observeras.  
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7.2 Urval av prover 

Urval av prover för analys på laboratorium gjordes enligt några olika kriterier. 

Alla uttagna jordprover analyserades med ett XRF-instrument som ger en indikation på 

metallhalter av framför allt koppar, zink och bly. Dessa mätningar användes för som urval 

för att välja vilka prover som skulle skickas till laboratorium. XRF-mätningen gav inga 

högre mätvärden i någon enskild punkt eller nivå så provurvalet påverkades till liten del 

av resultaten.  

Vid undersökningen 2017 gjordes urval av prov för laboratorieanalys utifrån att de låg 

bredvid intressanta objekt som t.ex. oljeavskiljare. Visas prover valdes för att sprida 

proverna över andra delar av fastigheten. Endast två prover lämnades in vid 

undersökningen 2017 pga. observationer i fält som indikerade föroreningar. Dessa var 

provpunkt 17B08 där det fanns en tydlig lukt av oljeprodukt. Det andra var i punkt 17B14 

där det enligt uppgift funnits ett asfaltsverk och det fanns en tydlig skorpa av tjärprodukt 

som var någon cm tjock på ca 3 dm djup. Själva tjärprodukten analyserades inte utan 

endast den omkringliggande jorden. 

Vid undersökningen 2018 gjordes urval av prov för laboratorieanalys utifrån prov som 

innehöll byggnadsrester (punkt 18B24 - 26), där det troligen stått ett hus (punkt 18B15) 

samt prover från kullen (18B08-13). Övriga prov valdes för att få en god spridning av 

analyser över områdets yta. 

Grundvattennivåer pejlades i samband med vattenprovtagning, se tabell 3.  

Tabell 3. Registrerade grundvattenobservationer inom undersökningsområdet, 2018-04-23 .  

Grundvattenrör Markyta 

(RH2000) 

Grundvattennivå  

(RH2000) 

Grundvattennivå 

(meter under 
markyta) 

Anmärkning 

Gv1 17,4 +16,1 1,3 - 

Gv2 17,1 +13,2 3,9 - 

Gv3 13,6 +9,3 4,3 - 

Gv4 12,4 +9,21 3,29 - 

 

Grundvattenrören funktionstestades och omsattes 2018-04-23 med engångsbailer (minst 

tre rörvolymer). Provtagning av grundvatten utfördes 2018-04-27 med engångsbailer. 

Vattenprover uttogs i för ändamålet avsedda provtagningskärl som tillhandahållits från 

laboratorium. I GV1 fanns mycket lite vatten och dålig tillrinning. Så endast de analyser 

som kräver mycket lite vatten kunde genomföras.  

8 Resultat 

ALS Scandinavia är ackrediterat laboratorium för denna typ av analyser på förorenande 

ämnen. 

8.1 Laboratorieanalyser - jord  

I samråd med beställaren lämnades 13 st jordprov in för laboratorieanalys vid 

undersökningen 2017 och 15 st vid undersökningen 2018. I 10 st prov uppmättes halter 

över respektive riktvärde för KM, se tabell 4. I två prover analyserades halter 

överstigande respektive riktvärde för MKM.  

I fyra andra provpunkter uppmättes halter överstigande MRR. För en fullständig 

redovisning se bilaga 3:  
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Tabell 4. Uppmätta halter över KM och MKM i analyserade provpunkter. 

Provpunkt Djup  
(m) 

Överstigande KM Överstigande MKM 

17B03 1-1,4 PAH–M, PAH-L  

17B08 1-2  Aromater C10-C16 

17B13 1,5-2,5 Alifater C16-C35  

17B16 0-0,5 PAH-H  

18B04 0-0,5 Alifater C16-C35  

18B15 0-0,5 Krom  

18B17 0-0,5 Bly  

18B24 0-1 PAH-L,  PAH-H 

18B25 0-1 Zink  

18B26 0-1 Zink  

8.2 Laboratorieanalyser - asfalt 

Uppmätt halt av PAH i de två uttagna asfaltsproverna är under detektionsgränsen för 

mätmetoden och halten understiger gränsen för vad som är tjärasfalt,i tabell 5 nedan.     

Tabell 5. Utförda laboratorieanalyser på asfalt. Värden över gränsen för PAH-asfalt (>70 mg/kg) 
markeras med fet stil och halter över riktvärdet för farligt avfall (>1000 mg/k) markeras med 
understruken fet stil. (Halter i mg/kg TS.) 

Analys Provpunkt Jämförvärde 

Prov 1 Prov 2 Gräns för 
tjärasfalt 

FA 
Djup (m) 0-0,05 0-0,05 

PAH cancerogena 2,3 1,5 - - 

PAH övriga 0,55 <2,5 - - 

Summa PAH-16 <6,5 <6,5 70 1000 

 

8.3 Laboratorieanalyser - vatten 

En sammanställning av resultat och jämförelse med bedömningsgrunder för vatten 

redovisas i bilaga 4. Utförda analyser på grundvattenprov uppvisar generellt låga 

föroreningshalter. 

I GV 1, vilket är ett PEH-plaströr, fanns mycket lite vatten och en fullständig provserie 

kunde inte uppnås. Halten arsenik klassas enligt SGU som mycket högt. Kromhalten är 

bedömd som hög, Nickelhalten som måttlig och koppar som låg. Inga andra analyserade 

ämnen överstiger något jämförvärde.  

I GV 2 uppmättes halter av nickel och Zink som bedöms som måttliga enligt SGUs 

bedömningsgrunder. Halten av arsenik är låg och halten av koppar är mycket låg. Det 

finns halter av alifater C12-C16 och C16-C35 som överstiger nivån för dricksvatten enlig 

SPI.  

I GV 3 och 4 kan metallhalterna bortses ifrån då det är metallrör som proven är tagna ur. 

Inga uppmätta halter överstiger de svenska riktvärden som de jämförs med.   

Inga halter av PFOS-ämnen eller klorerade lösningsmedel uppmättes i någon punkt.  
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9 Utvärdering 

9.1 Jord 

Totalt undersöktes 49 provpunkter och 28 jordprover analyserades på ALS Scandinavia. I 

två punkter uppmättes halter över MKM, i åtta  punkter uppmättes halter över KM och 

fyra stycken punkter uppmättes halter  över MRR. Vad gäller de halter som uppmättes 

över MKM gällde att i punkt 17B08 fanns en tydlig lukt av olja/diesel. Denna förorening 

bedöms vara lokal eftersom kontrollprover tagna 5 m till höger och vänster inte innehåller 

halter över MKM eller lukt av olja.  

I punkt 18B24 fanns en halt PAH-H och detta uppmättes i ett lager av byggnadsrester.  

Tabell 6: Möjlig förklaring till föroreningar. 

Provpunkt Djup  
(m) 

Överstigande MKM Överstigande KM Bedömd Orsak 

17B03 1-1,4  PAH–M, PAH-L Närhet oljeavskiljare 

17B08 1-2 Aromater C10-C16  Lokal förorening/spill 

17B13 1,5-2,5  Alifater C16-C35 Närhet oljeavskiljare 

17B16 0-0,5  PAH-H Ej känt 

18B04 0-0,5  Alifater C16-C35 Byggnadsrester 

18B15 0-0,5  Krom Byggnadsrester 

18B17 0-0,5  Bly Ej känt 

18B24 0-1 PAH-H PAH-L Byggnadsrester 

18B25 0-1  Zink Byggnadsrester 

18B26 0-1  Zink Byggnadsrester 

 

De många provpunkterna i den sydöstra delen av området utfördes eftersom det enligt 

uppgift stått ett asfaltsverk på platsen och det i den första undersökningen hittats ett 

misstänkt lager i vad som troddes vara asfaltsrester. Inget vidsträckt sådant PAH-

förorenande lager påträffades utan det förefaller som det eventuellt kan finnas lokala 

föroreningar. Däremot påträffades byggnadsrester i några borrpunkter vilka befanns 

innehålla halter överstigande KM av flera analyserade ämnen.  

Det ska poängteras att denna undersökning är baserad på ett antal provpunkter utförda 

med borrbandvagn. Det finns inga garantier att det kommer att påträffas andra hotspots 

eller förorenade områden om grävarbeten skulle påbörjas.  

I huvudsak har föroreningar i jord påträffats i anslutning till objekt (tex oljeavskiljare) eller 

nedgrävda byggnadsrester, eller tydliga lokala utsläpp. Där det finns ändamålsenlig 

fyllning utan synliga föroreningar eller naturlig lera bedöms risken för föroreningar som 

låg.  

9.2 Asfalt 

De analyserade proverna visade att halterna av PAH i asfalt var låg. Detta 

överensstämmer ed de observationer som gjorts under fältarbetet. Asfalten inom området 

bedöms inte vara tjärasfalt och den kan därmed återanvändas.  

9.3 Grundvatten 

Grundvattnet på den framtida fastigheten kommer att vara mycket stört eftersom det 

kommer att byggas tunnelbana och arbetstunnlar på platsen. Detta kommer att dränera 

det lokala grundvattnet och omhändertas via de uppsamlingsledningar som kommer att 

finnas i anläggningen. 
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Det grundvatten so finns på platsen kommer inte att användas för dricksvattenändamål. 

Detta eftersom det inte finns förutsättningar på platsen i form av en tillräckligt stor akvifär 

som har stor tillrinning. Området har tidigare använts som industriområde och ligger helt 

nära större vägar och järnvägar. Skyddsvärdet på grundvattnet är därmed lågt.  

De båda grundvattenrör som ligger i de södra delarna och är 50 mm PEH-rör är belägna 

högt upp i området kring bedömd vattendelare. GV1 innehåller lite vatten och har dålig 

tillrinning. Filtret i GV2 sitter på större djup och sitter i närheten av de byggnadsrester 

som hittats under undersökningen.  

Halten av arsenik som bedöms vara mycket hör är baserad på uttag för 

dricksvattenändamål. Eftersom detta inte skall ske på platsen bedöms det inte vara ett 

problem.  

De båda järnrören i GV 3 och GV4 sitter i det undre grundvattenmagasinet. Det här som 

eventuellt flöde av förorenade ämnen från tidigare borde ske om det skett några större 

läckage från tankar eller oljeavskiljare. Eftersom dessa båda grundvattenrör är av metall 

är de uppmäta metallhalterna inte tillförlitliga eftersom de förmodligen kan vara för höga. 

De faktiskt uppmätta halterna är dock låga.  

Inga andra förorenande ämnen har uppmätts i grundvattnet i halter som överstiger de 

riktvärden som de jämförts med. Detta indikerar att det inte skett några större utsläpp av 

ämnen från oljeavskiljare etc från området.  

10 Slutsatser och rekommendationer  

Den nu utförda miljötekniska undersökningen utgör underlag för det pågående 

detaljplanearbetet som syftar till att exploatera området. Resultaten av undersökningen 

visar att föroreningssituationen går att hantera i den kommande detaljplaneprocessen 

men att det kommer att krävas vissa åtgärder för att säkerställa en god miljö människor. 

Det Dessa åtgärder är förknippade med viss kostnad. 

Jorden på fastigheten är ställvis förorenad. Det har uppmätts halter överstigande KM vid 

tex oljeavskiljare men även ute på öppna asfaltsytor och där rivningsmassor grävts ner. 

Det finns med stor sannolikhet även andra platser där det kan finnas förhöjda halter.  

De föroreningar som påträffats har i allmänhet varit mellan KM och MKM med någon 

mätpunkt överstigande MKM.  

När den nuvarande oljeavskiljarna och andra liknande objekt rivs bör arbete övervakas av 

en miljökontrollant så att eventuella föreningar kan tas om hand.  

Resten av området bör behandlas i en kombination av åtgärder. Att provta hela området 

som ett saneringsprojekt förefaller som en onödigt dyr lösning då området inte är speciellt 

förorenat. Det bör gå att hitta en mer flexibel hantering av massorna. Istället bör en 

riskbedömning göras så att riktlinjer kan tas fram över hur massorna kan hanteras. Målet 

skall vara att minimera transporterna från området och att kunna återanvända dom i så 

stor omfattning som möjligt. 

Grundvattnet bedöms inte vara ett problem då inga föroreningar uppmätts i de två 

grundvattenrör som ligger nedströms anläggningen. Dock kommer ev länshållningsvatten 

att behöva omhändertas under byggskedet. Detta kommer att bli en fråga att hantera 

speciellt då tunnelarbeten skall genomföras.  

Asfalten på fastigheten var inte PAH-asfalt utan kan återanvändas.  

10.1 Förslag till fortsatta arbeten  

För att få fram ett underlag som tydligare kan beskriva åtgärdsbehovet i 

detaljplaneområdet föreslås följande kompletterande underökningar:  
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 Provtagning i samband med uppgrävningar av oljeavskiljare etc. Detta bör ske så 

tidigt som möjligt i exploateringsskedet för att så få överraskningar som möjligt 

kommer sent i processen. 

 Framtagande av en riskbedömning och platsspecifika riktvärden för att kunna 

minimera masshanteringen på fastigheten, Detta för att minimera miljöpåverkan i 

projektet utan att öka riskerna för människa och miljö.   

11 Anmälan om förorening 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Miljökontoret, Järfälla kommun, i 

enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11. 

Likaså ska Miljökontoret informeras senast sex veckor innan eventuella markarbeten 

påbörjas inom förorenat område. Om nya föroreningar upptäcks vid schaktning ska 

Miljökontoret informeras omgående. 
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+46102118546 
henrik.lindholm@bjerking.se 

Granskad av 
 
 
 
Örjan Nilsson 
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Sammanställning av fältobservationer 
 
Fältnoteringar och utförda laboratorieanalyser, jord 

Provtagningsdatum: 2017-06-20 och 21, 2018-04-17,18, 19. 

Provtagare: Henrik Lindholm 

 

Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

Utförda laboratorieanalyser 

PAH Metaller Olja TOC 

17B01 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 0,5-1,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1,5-2 Siltig sand  (ev morän)       

 2-2,5 Siltig morän      

 Stopp       

        

17B02 0-0,3 
Fyllning stenig grusig 
sand  

   
 

 0,3-1 Lera      

        

17B03 0-1 
Fyllning sandig stenigt 
grus  

   
 

 1-2  Lera Ljus X X X  

        

17B04 0-0,5 Fyllning sand      

 0,5-1 
Fyllning sandigt grus 
med lerinslag  

   
 

 1-2 
Fyllning sandigt grus 
med lerinslag  

X X X 
 

 Stopp       

        

17B05 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,5-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 
Fyllning lerigt sandigt 
grus Mörk ingen lukt 

X X X 
 

 2-3 Lera Ljus     

        

17B06 0-0,6 
Fyllning moränlik sandigt 
grus  

X X X 
 

 0,6-0,9 Sand      

 0,9-2 Lera Mörk, bakteriedoft     

 2-3 Lera Ljus     

        

17B07 0-1  
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Ljus     

        

17B08 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera Mörk , doft av olja/diesel X X X  

 2-3 Lera Ljus, luktfri     

        

17B09 0-0,8 Fyllning sand  X X X  

 0,8-2 Lera Ljus     
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Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

Utförda laboratorieanalyser 

PAH Metaller Olja TOC 

        

17B10 0-0,7 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

   
 

ute 0,7-2 Lera Ljus     

        

17B11  0-1 
Fyllnig Stenigt sandigt 
grus   

   
 

Inne 1-1,7 Lera Ljus     

 1,7-2 Morän  X X X  

 Stopp       

        

17B12 0-1 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

X X X 
 

 1-2 Lera Ljus     

        

17B13 0-1 
Fyllning stenigt sandigt 
grus  

   
 

 1-1,5 
Fyllning stenigt sandigt 
grus 

Mörkare, ev spår av tjära i ett 
hål av två 

   
 

 1,5-3 Lera  X X X  

        

17B14 0-0,5 
Fyllning stenigt sandigt 
grus Tjock horisont av tjärproidukter 

X X X 
 

 0,5-1 Lera Mörkare. Ingen lukt     

 1-2 Lera Ljus     

        

17B15 0-1 Fyllning morän Trol avskalad moränkulle     

 1-2 Lera      

        

17B16 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 Stopp        

        

17B17 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      

        

17B18 0-0,7 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,7-2 Lera      

        

17B19 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 1-2 Lera      

        

        

18B01 0-1,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 1,5-2 Lera      

        

18B02 0-0,3 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,3 – 1  Lera  X X X  

        

18B03 0-1,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  
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Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

Utförda laboratorieanalyser 

PAH Metaller Olja TOC 

 1,5-2 Lera      

        

18B04 0-0,4 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 0,4 Fyllning Svart lager     

 0,4-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      

        

18B05 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      

 2-3 Lera      

 3-4 Lera      

 4-5 Lera Oljelukt     

 5-6,5 Lera Oljelukt     

        

18B06 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 0,5-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 2-2,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 
Borrstoppp 
berg   

   
 

        

18B07 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 1-2 Lera      

 2-3 Lera      

 3-4 Siltig sandig lera      

 4-5 Siltig sandig lerig      

 5-6 Siltig lerig morän      

 6-7 Sandig morän      

 7-8 Sandig morän      

        

18B08 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Lite tegel 

X X X 
 

 1-2 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 Borrstopp       

        

18B09 0-1 Fyllning lera      

 1-2 Sandig morän      

 Borrstopp       

        

18B10 0-0,5 Morän  X X X  

 Borrstopp       

        

18B11 0-0,5 Morän      

 Borrstopp       

        

18B12 0-0,8 Lera/mull  X X X  
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Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

Utförda laboratorieanalyser 

PAH Metaller Olja TOC 

 Borrstropp       

        

18B13 0-0,5 Morän      

 Borrstopp       

        

18B14 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 0,5-1 Lera      

 1-2 Lera      

        

18B15 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Hårt, trol tidigare läge för hus 

X X X 
 

 0,5-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Hårt 

   
 

 1-1,9 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Hårt 

   
 

 Borrstopp  BTG? Bjälklag?     

        

18B16 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 1-2 Lera      

        

18B17 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

 Borrstopp       

        

18B18 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,5-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 1-2 Lera      

 2-6 Lera      

        

18B19  Finns ej      

        

18B20 0-0,8 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,8-2 Lera      

        

18B21 0-0,2 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,2-1 Lera      

        

18B22 0-1 Lera      

        

18B23 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Tegel 

   
 

 1-2 Lera      

        

18B24 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

X X X 
 

        

18B25 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Tegel Svart lager vid 0,5 

X X X 
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Punkt 

  

Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning enligt SGF  

Kommentar 

  

Utförda laboratorieanalyser 

PAH Metaller Olja TOC 

18B26 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Tegel Trä 

X X X 
 

        

18B27 0-1 
Fyllning sandigt stenigt 
grus Tegel trä 

   
 

        

18B28 0-0,8 
Fyllning sandigt stenigt 
grus 0,6 Lite svart lager 

   
 

 0,8-1 Lera      

        

18B30 0-0,5 
Fyllning sandigt stenigt 
grus  

   
 

 0,5-1 Lera      

        

18B31 0-1  
Fyllning sandigt stenigt 
grus 0,5m Svart sustans 
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Järfälla kommun

Veddesta 2 och 3

Resultat laboratorieanalyser - jordprov Bilaga 1
Halter jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig mark) och MKM (mindre känslig mark). 

Punkt / Parameter Enhet MRR KM MKM 17B01 17B03 17B04 17B05 17B06 17B08 17B09 17B11 17B12 17B13 17B14 17B16 17B19 18B01 18B02 18B04 18B06 18B07 18B08 18B10 18B12 18B14 18B15 18B16 18B17 18B24 18B25 18B26

Djup (m u my) 0-0,5 1-1,4 1-2 1-2 0-0,5 1-2 0-0,5 1,7-2 0,5-1 1,5-2,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-1 0,3-1 0-05 0-0,5 0-1 0,5-1 0-0,5 0-0,8 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-1 0-1 0-1

Beräknat TOC (%TS) 0,99

Ojekt Oljeavskiljare Lukt oljeavskiljare Okänt byggfyll byggfyll Okänt byggfyll byggfyll byggfyll

Metaller

Arsenik As (mg/kg TS) 10 10 25 2,26 3,21 4,01 4,21 5,88 2,7 5,89 2,12 2,25 1,91 1,81 5,07 5,38 1,95 3,46 2,72 5,48 5,52 1,06 1,09 2,8 7,61 3,69 9,87 2,23 3,55 3,61 3,64

Barium Ba (mg/kg TS) - 200 300 16,2 57 21 36,2 12,9 47,8 10,5 27,8 11,7 27 22,3 30,7 26 40,4 72,4 29,5 32,3 53,3 28,8 25,6 67,1 36,1 24,8 15,5 46,8 45,7 89,3 106

Kadmium Cd (mg/kg TS) 0,2 0,8 12 <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 0,0915 0,107 0,11 <0.08 0,0871 <0.08 <0.09 0,152 0,0866 <0.08 <0.08 0,373 0,106 0,223 0,501

Kobolt Co (mg/kg TS) - 15 35 6,28 11,8 5,35 7,46 5,58 9,42 3,21 5,89 2,41 5,5 5,28 4,22 6,68 7,29 14,6 4,78 4,33 9,73 4,02 3,81 14,6 8,14 5,64 4,34 5,01 6,92 7,21 8,83

Krom Cr (mg/kg TS) 40 80 150 35 40 21,4 28,6 44,1 32,8 11,2 24,5 8,78 21,9 39 17,2 34,6 35 39,2 42,4 19,7 66 17,3 25,8 39,2 29 88,7 31,1 53,8 29,7 33,8 25,5

Koppar Cu (mg/kg TS) 40 80 200 30,9 28,8 15,6 18,7 54,5 21,1 9,67 15,1 6,82 16,6 14,8 19,2 17,6 15,1 26,2 12,8 13,9 35,4 8,5 7,72 26,3 21,3 24,2 14,6 35,2 17,5 20 25,1

Kvicksilver Hg (mg/kg TS) 0,1 0,25 2,5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,19 0,238

Nickel Ni (mg/kg TS) 35 40 120 18,6 25 11 15,8 31,2 20,3 6,6 12 4,21 11,4 12,7 8,69 14,9 14,4 27,1 11,4 10,1 28,6 7,62 8,3 24,4 19,2 17,4 11,3 17,7 11,1 13,1 14

Bly Pb (mg/kg TS) 20 50 400 8,65 18,2 9,44 14,1 6,38 15,2 7,06 8,78 7,08 10,1 19,9 13,9 10,9 13,8 21,3 15,5 9,22 14,6 9,61 7,61 29,3 13 9,89 7,71 65,7 26,7 48,5 47,5

Vanadin  V (mg/kg TS) - 100 200 23,4 39,1 20,5 27,7 14,9 33,3 11 22,6 9,64 28,7 29,7 17,4 21,9 33,6 43,5 27,4 22,6 33,3 16,2 19,8 45,2 25,2 21,6 14,5 17,6 28,9 38 36,2

Zink Zn (mg/kg TS) 120 250 500 37,2 105 45 62,3 29,2 70,9 29,2 40,5 22,3 46,5 50,9 80,5 52,8 66,2 90,1 82,1 65,3 61,8 50,7 22,9 92 59,1 35,9 31,3 59,1 72,5 277 448

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8 (mg/kg TS) - 25 150

Alifater >C8-C10 (mg/kg TS) - 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <100 <20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 (mg/kg TS) - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <200 <40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C12-C16 (mg/kg TS) - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 39 <20 <20 <20 <200 <40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C5-C16 (mg/kg TS) - 100 500

Alifater >C16-C35 (mg/kg TS) - 100 1000 <20 25 27 42 41 52 <20 33 <20 320 <40 37 <20 61 20 110 46 22 <20 <20 37 <20 31 <20 28 36 34 30

Aromater >C8-C10 (mg/kg TS) - 10 50 <1 <1 <1 1,3 <1 4,7 <1 <1 <1 <10 <2.0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 (mg/kg TS) - 3 15 <1 <1 <1 <1 <1 15 <1 <1 <1 <10 <2.0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,5 <1 <1

Aromater >C16-C35 (mg/kg TS) - 10 30 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <10 <2.0 1,2 <1 <1 <1 1,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3,3 <1 <1

Bensen (mg/kg TS) - 0,012 0,04

Toluen (mg/kg TS) - 10 40

Etylbensen (mg/kg TS) - 10 50

M/P/O-Xylen (mg/kg TS) - 10 50

PAH

PAH-L (mg/kg TS) 0,6 3 15 <0.15 0,24 <0.15 <0.15 <0.15 0,75 <0.15 <0.15 <0.15 <1.5 <0.30 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 0,45 <0.15 <0.15

PAH-M (mg/kg TS) 2 3,5 20 <0.25 4,7 <0.25 <0.25 <0.25 0,4 <0.25 <0.25 <0.25 <2.5 0,84 1,3 <0.25 <0.25 <0.25 0,6 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 16 0,4 <0.25

PAH-H (mg/kg TS) 0,5 1 10 <0.3 4,1 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <3.0 0,34 4,4 <0.3 <0.3 <0.3 0,68 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 11 0,81 <0.3

Motsvarar halter över riktvärden för MRR

Motsvarar halter över riktvärden för KM

Motsvarar halter över riktvärden för MKM

Halter över riktvärdet för KM markeras med fet stil och halter över MKM med understruken fet stil.

Riktvärden



17U33608

Bilaga 3
Veddesta 2 och 3

Järfälla kommun

Resultat laboratorieanalyser - vattenprov

Hälsoriskbaserat Skydd av Skydd av Skydd av Ingen Kraftig Dricksvatten Ångor i Bevattning Ytvatten Våtmarker 1 2 3 4 5

Provpunkt GV1 GV2 GV3 GV4  riktvärde våtmark  ytvatten grundvatten påverkan  påverkan byggnader Mycket låg Låg Måttlig Hög Mycket hög

Metaller (filtrerat)

Arsenik µg/l 12,6 1,02 <0.5 <0.5 <1 1-2 2-5 5-10 >10

Barium µg/l 12,9 15,4 24,5 28,4

Kadmium µg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5

Kobolt µg/l 0,513 1,51 7,74 2,36

Krom µg/l 32,3 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0,5-5 5-10 10-50 >50

Koppar mg/l 0,042 0,006 0,001 0,002 <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 >2

Molybden µg/l 59,8 8,91 1,98 29,5

Nickel µg/l 7,98 6,77 12,8 12 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20

Bly µg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 5 - 30 50 500 <0,5 0,5-1,0 1-2 2-10 >10

Zink mg/l <0,002 0,045 0,002 <0,002 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1

Vanadin µg/l 42,9 0,933 <0.05 <0.05

Kvicksilver µg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1

Alifater/aromater/BTEX/MTBE

alifater >C5-C8 µg/l <10 <10 <10 <10 100 3 000 1 500 300 1 500

alifater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10 100 100 1 500 150 1 000

alifater >C10-C12 µg/l        16 <10 <10 100 25 1 200 300 1 000

alifater >C12-C16 µg/l        101 <10 12 100 - 1 000 3 000 1 000

alifater >C5-C16 µg/l        120 <20 12 - - - - -

alifater >C16-C35 µg/l        103 26 22 100 - 1 000 3 000 1 000

aromater >C8-C10 µg/l <3.25 <3.25 <3.25 <3.25 70 800 1 000 500 150

aromater >C10-C16 µg/l 1,84 <0.775 <0.775 10 10 000 100 120 15

aromater >C16-C35 µg/l <1.0 <1.0 <1.0 2 25 000 70 5 15

Bensen µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,5 50 400 500 1 000

Toluen µg/l 0,72 0,88 <0.20 0,46 40 7 000 600 500 2 000

Etylbensen µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 30 6 000 400 500 700

Xylen µg/l <0.075 <0.20 <0.20 <0.20 250 3 000 4 000 500 1 000

PAH

naftalen µg/l 0,061 <0.010 0,029 0,01 70

acenaftylen µg/l 0,014 <0.010 <0.014

acenaften µg/l 0,034 <0.010 <0.040

fluoren µg/l 0,054 <0.010 <0.014

fenantren µg/l 0,019 0,01 0,02 0,003 5

antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0007 5

fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,003 1

pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.014

bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0001 0,5

krysen µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,003 0,2

bens(b)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.014

bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0004 0,05

bens(a)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0005 0,05 <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 >0,01

dibenso(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.014

benso(ghi)perylen µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0003 0,05

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.014 0,0004 0,05

PAH L µg/l 0,11 <0.015 0,029 10 2000 80 120 40

PAH M µg/l 0,073 0,01 0,02 2 10 10 5 15

PAH H µg/l <0.040 <0.040 <0.056 0,05 300 6 0,5 3

PFAS och PCB

PFOA ng/l <10 <10 <10 - - - -

PFOS ng/l <10 11 <10 220 230 230 45

PCB-7 0,01 0,01

Klorerade alifater

diklormetan µg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 0,01 1 000

triklormetan µg/l <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 6 400

tetraklormetan (koltetraklorid) µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,01 10

1,1-dikloretan µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 7 900

1,2-dikloretan µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 7 400

1,1,1-trikloretan µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,01 300

1,1,2-trikloretan µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,01 130

trikloreten µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 24 500

tetrakloreten µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,01 40

vinylklorid µg/l <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0,01 5

monoklorbensen µg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 7 180

Övrigt

SPI rekommenderade Riktvärden SGU:s bedömningsgrunderSGI Preliminära riktvärden (PFOS) Holländska-RV Grundvattenrör
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