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Bilagor:
Klassificering av jord och sediment mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark, Nivå 0 – 0,5 m

M201

Klassificering av jord och sediment mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark, Nivå 0,5-1 m

M202
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1

Bakgrund och syfte

WSP har på uppdrag av Järfälla kommun utfört en miljöteknisk markundersökning
inom blivande detaljplaneområdet benämnt Barkarbystaden 2, Järfälla kommun.
Området är ca 250x600 m stort och beläget mellan E18, Norrviksvägen och Enköpingsvägen vid före detta Barkarby flygfält.
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Figur 1. Översiktskarta undersökningsområdet Barkarbystaden 2, Järfälla kommun. Källa
www.eniro.se

Syftet med undersökningen är att:
-

Undersöka eventuella föroreningar i jord, grundvatten och sediment (Bällstaåns nuvarande och tidigare sträckningar).

-

Avstämning mot Naturvårdsverkets generella riktvärden och andra tillgängliga jämförvärden (förenklad riskbedömning).

2

Undersökningens omfattning

Arbete har genomförts i följande steg:
-

Genomgång av tidigare genomförda undersökningar.
Framtagande av provtagningsplan.
Provtagning av jord, sediment och grundvatten.
Fältanalyser samt laboratorieanalyser.
Sammanställning av analysresultat.
Avstämning mot Naturvårdsverkets generella riktvärden och andra tillgängliga jämförvärden (förenklad riskbedömning).
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Tidigare undersökningar

Geosigma genomförde en miljöteknisk markundersökning inom Barkarbystaden 1
(Geosigma 2009). Vid denna undersökning utfördes provtagning av jord i 5 punkter
i anslutning till rullbanan i norra delen av det nu undersökta området.
Analyser utfördes avseende oljekolväten, PAH och metaller. Samtliga analyserade
halter var lägre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM)1.
WSP genomförde 2011 en miljöteknisk provtagning av sediment i Bällstaån ca 1500
m uppströms nuvarande undersökningsområde (WSP 2011). Analyser utfördes avseende oljekolväten, PAH, PCB, bekämpningsmedel, dioxiner, ftalater och metaller.
Analysresultaten visade höga halter av alifater, aromater, PAH och zink samt förhöjda halter av andra metaller, ftalater, PCB, dioxiner samt spår av DDT.

4

Områdesbeskrivning

Undersökningsområdet utgörs av delvis sank gräsbeväxt mark med björkskog i området sydöstra och norra delar. Området är en del av före detta Barkarby flygfält. I
norra delen av undersökningsområdet finns en utfylld yta som varit del av tidigare
rullbana för flygtrafik. Rullbanan används nu som upplag för okända massor.
I områdets södra del ligger en ca 30x80 m stor asfaltsbelagd parkering som vid
provtagningstillfället fungerar som etableringsområdet för ombyggnation av Veddestabron över E18 och Mälarbanan (Norrviksvägen).
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Ungefär mitt på området i den norra delen, utmed Enköpingsvägen, finns en ca
100x100 m stor tillfällig infartsparkering med grusad yta. I detta område har tidigare
funnits sopsandsupplag (muntlig uppgift J Ångman, Järfälla kommun).
Bällstaån passerar genom området och går vidare genom Sundbyberg- och Stockholm stad och mynnar i Bällstaviken som är en del av Mälaren. Sträckningen genom
undersökningsområdet har tidigare rätats ut och kulverterats. Före kulverteringen,
vilken utfördes i början på 1990-talet, gick åsträckningen diagonalt genom området.
Enligt Strukturplan Barkarbystaden 2.0, planeras Bällstån att ledas om i en öppen
kanal, centralt inom detaljplaneområdet. Okontrollerade dagvattenutsläpp utmed
större delen av Bällstaåns sträckning har lett till att ån är kraftigt förorenad.
Planerad exploatering för området är byggnader för handel, kontor, utbildning och
bostäder/förskola.

5

Tidigare verksamhet

Fastigheten där undersökningsområdet ingår, Barkarby 2:2, är inventerad enligt
MIFO2 och listad i Länsstyrelsens databas över riskområden för föroreningar i mark
och grundvatten (EBH-stödet) med anledning av tidigare industrideponi, Barkarbytippen. Objektet är klass 4, liten risk. I anteckningar från inventeringen (2010) står
1
2

Naturvårdsverket rapport 5976, 2009
Metodik för inventering av förorenade områden.
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att området är en deponi för schaktmassor. Vid platsbesöket (2010) fanns jord- och
sandhögar på platsen där vissa är täckta med vegetation medan andra såg nya ut. Det
fanns avfall i massorna. Motivering till riskklass 4 är enligt MIFO-inventering:
·
·

Endast schaktmassor ska ha deponerats.
Området är beläget mellan två större vägar vilket gör att marken troligen
påverkats av föroreningar från andra källor.

Inom fastigheten Barkarby 2:2, ca 100 m öster om det nu undersökta området, har
det legat en drivmedelsanläggning. Verksamheten är undersökt och sanerad av
SPIMFAB år 2000. Verksamheten är riskklassad enligt BKL till riskklass 2 (stor
risk).

5.1

Omgivande verksamheter
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Öster om det nu undersökta området ligger f.d. Barkarby flygfält. På flygfältet har
flygflottiljen F8 bedrivit militär verksamhet mellan 1938 och 1974. Verksamheten
har inneburit militära skjut- och flygövningar inklusive brandövningar. Efter 1974
övergick flygfältet för civilt flyg fram till 2010 då all flygverksamhet upphörde. Det
har även förekommit otillåten kabelbränning inom området. Området håller på att
exploateras med bostäder och verksamheter.

Figur 2. Potentiellt förorenade områden enligt länsstyrelsens MIFO inventering
(www.viss.lansstyrelsen.se). Aktuellt område inom lila markering.

Ca 100 meter väster om undersökningsområdet, på motstående sida av E18, bedriver Stena Recycling verksamhet (Veddesta 2:32). Stenas verksamhet omfattar mottagning, mellanlagring och sortering av avfall inklusive mellanlagring av farligt avfall, återvinningsstation och miljöstation. Nuvarande verksamheten är en Bverksamhet.
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Enligt länsstyrelsens databas över riskområden för förorenad mark, EBH-stödet, har
verksamhet bedrivits på fastigheten sedan 1960-talet. 1969-1988 tillverkades fordonsdelar på fastigheten, 1988-1993 bedrevs reparation och tvätt av grävmaskiner.
Mellan1993-2004 bedrevs lackeringsverksamhet på delar av fastigheten. Från 2004
sker service och underhåll av tyngre entreprenadmaskiner på fastigheten. Stena
övertog fastigheten 2006. Tidigare verksamheter har hanterat stora mängder miljöstörande ämnen såsom diesel, oljor, tvättkemikalier samt metaller för användning i
borstplätering. Markföroreningar har konstaterats vid genomförda markundersökningar. Föroreningar i grundvattnet ger dock enligt länsstyrelsens anteckningar, inte
någon anledning till några åtgärder. Dagvattnet har fram till 2011 avrunnit direkt till
Bällstaån och med detta vidare till aktuellt område (Barkarbystaden 2) som ligger
nerströms Stenas anläggning. Idag renas dagvattnet i flera reningssteg innan vattnet
släppt ut i Bällstaån3.
Intill Stena recycling ligger Veddesta 2:33 där oljegrus- och asfaltsverk varit belägen mellan 1972-1979. Vid verksamheten har trikloretylen hanterats. Verksamheten
är inte riskklassificerad enligt MIFO eller BKL och inventeringen är inte prioriterad.
På Barsbro 1:192, strax söder om Veddesta 2:33, bedriver Primentor Teknik AB
verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel och ytbehandling av metaller.
Primentor tillverkar kåpor, chassin, stativlådor och andra plåtdetaljer inklusive ytbehandling, lackering, screentryck och gravering. Verksamheten har bedrivits på
platsen sedan 1960-talet och är riskklassad enligt BKL till riskklass 2/3.
Intill Primentor, på fastigheten Veddesta 1:13, har AB Wilhelm Kindwall en bilvårdsanläggning. Verksamheten har varit verksam sedan 1975 och har hanterat trikloretylen. Verksamheten är riskklassad enligt BKL till riskklass 3.
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Det finns stor risk att dagvatten från industriområdet Veddesta avrinner via dike till
Bällstaån, se Figur 2.

6

Geologi och hydrologi

Jorden i undersökta punkter inom området består av ett ca 1-3 m tjockt lager av organisk jord ovan lera. Lerans mäktighet varierar mellan 6 och 20 m. Den organiska
jorden består av torv, dy och gyttja. Leran underlagras av friktionsjord (morän) ovan
berg. Markytan varierar mellan ca + 8,6 - 10,6 (RH2000) vid provtagningstillfället.
Grundvattnets trycknivå i friktionsjorden under leran har uppmätts i rör 14W058G,
till drygt +9 (RH2000), vilket motsvarar 1,2 m under markytan (mars 2014).

3

MIFO inventering 2012.
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Tabell 1. Grundvattennivå (GV) i installerat grundvattenrör i områdets norra del. Höjd angivet i
RH2000.
Grundvattenrör

Höjd r.ö.k
(RH2000)*

Höjd my
(RH2000)

Datum

14W058G

+ 10,45

+ 10,4

2014-03-03

14W058G

+ 10,45

+ 10,4

2014-03-11

Nivå

GV höjd
(RH2000)

GV-nivå
(m u my)

1,22

+ 9,23

1,17

1,29

+ 9,16

1,24

(m u
r.ö.k.)

*röret kapat 1 m ny r.ö.k. +9,4, 2014-03-11.

Vattenytan i Bällstaån vid trumman under Norrviksvägen (södra delen) har senaste
åren varierat mellan +8 och + 8,6. Vattennivån är högre uppströms i Bällstaån (norra
delen av området).

7

Genomförande av undersökningen

7.1

Provtagningsplan

Provtagningspunkter placerades riktat till områden med misstänkta föroreningar:
-
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-

Rullbana/upplagshögar med okända massor.
Sopsandsupplag/infartsparkering.
Upplag av rensmassor i anslutning till befintlig och tidigare sträckning Bällstaån.
Sediment för kontroll av halter i Bällstaåns botten (inför omläggning av ån).
Montering av grundvattenrör för provtagning av grundvatten i friktionsjord
under lera.

Eventuellt kommer en markförstärkningsåtgärd att utföras inom området (vertikaldränering) som medför bortledning av grundvatten till markytan. Om grundvatten avleds till markytan kommer vattnet sannolikt att avledas vidare till Bällstaån. Kontroll av grundvattenkvalitén i området ska bl. a. utgöra beslutsunderlag för denna typ av teknisk åtgärd.

7.2

Utförd provtagning

Den miljötekniska markundersökningen har omfattat:
-

-

Provtagning av jord med skruvprovtagare och borrbandvagn i 20 punkter.
Provtagning av sediment i Bällstaån i 5 punkter.
Installation av 1 grundvattenrör (PEH rör 50 mm) med spets drygt 7 m under markytan. Röret är försett med 1 m slitsrör som är klätt med sandfilterstrumpa och förlängningsröret är tätat med bentonit för att förhindra inläckage av ytvatten i rörspetsen.
Omsättning och provtagning av grundvatten.
Inmätning av provtagningspunkter och grundvattenrör.
Fält- och laboratorieanalyser av utvalda prover.
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Analysplan

Analys av jord, sediment och grundvatten baseras på misstanke om förorening enligt
följande:
Tabell 2. Sammanställning över provtagningspunkter och misstänka föroreningar, Barkarbystaden 2.
Beskrivning

Misstänkta föroreningar

Provpunkt

Massupplag vid rullbanan

Oljekolväten, PAH, metaller

14W005, 14W058G

Befintlig infartsparkering, tidigare
sopsandsupplag och möjlig snödeponi?

PAH, oljekolväten, metaller

14W023, 14W027,
14W032

Rensmassor vid nuvarande sträckning av Bällstaån

PCB, oljekolväten, PAH, metaller

14W002, 14W011,
14W037, 14W043
14W052, 14W053,
14W057

Nuvarande och tidigare sträckning för
Bällstaån, föroreningar i åns bottensediment p.g.a. förorenat dagvatten

PCB, oljekolväten, PAH, metaller,
PFOS, ftalater, dioxiner

PP1, PP2, PP3, PP4,
PP5

Grundvatten

Oljekolväten, PAH, metaller, PCB
och PFOS

14W058G
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Översiktlig provtagning

14W015, 14W025

8

Jämförvärden

8.1

Jämförvärden jord

Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets bakgrundshalter och generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976, 2009) och Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 (NV, 2010) samt förslag till haltnivåer för farligt avfall (Avfall Sverige 2007).
Naturvårdsverkets generella riktvärden är uppdelade i två 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.
Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen:
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KM

MKM

Intag av jord (oralt)
Hudkontakt
Inandning av damm
Inandning av ångor
Intag av grundvatten

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Intag av växter

X

Exponeringsväg
Människor

Miljö
Effekter inom området
Effekter i ytvattenrecipient

X
X

X
X

I Naturvårdsverkets Handbok 2010:1, Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten, redovisas nivå (Mindre än ringa risk) då jordmassor kan återanvändas fritt i
anläggningsarbeten utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Generellt är bakgrundshalter lägre eller i nivå med Mindre än ringa risk.
Inom området kommer planerad markanvändning att omfatta både handel, kontor
och utbildning (MKM) samt bostäder/förskola (KM).

8.2

Jämförvärden sediment

Analysresultaten utvärderas för att bedöma om halterna innebär risk för negativa
effekter på miljön samt även översiktlig bedömning för hantering av eventuella
överskottsmassor i samband med omläggning av Bällstaån.
Analysresultaten för sediment jämförs med:
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-

Miljöbarometern4. Föroreningsnivå i prover uttagna i Bällstaån 1997.
Naturvårdsverket rapport 4914,Tillståndsklassning av organiska miljögifter i
sediment.
Naturvårdsverket rapport 4913, Bedömningsgrunder för sediment.
Norska Statens Forurensningstilsyn 2008, rapport 2444.

Vi har även jämfört halter i sediment med riktvärden för jord, detta för att klassificera delar av ån vid torrläggning i samband med planerad omläggning av åns
sträckning.
-

-

4

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (hantering av uppgrävda massor återanvändande alternativt omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning).
Naturvårdsverkets Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten,
2010:1.
Avfall Sverige 2007:01, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor.

www.miljobarometern.stockholm.se.
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Jämförvärden grundvatten

Analysresultaten för grundvatten jämförs med riktvärden för grundvatten (SGU-FS
2013:2) samt bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01). Analysresultaten
jämförs även med Förslag på riktvärde för grundvatten, framtaget av Svenska Petroleum Institutet (SPI 2011) för efterbehandling av drivmedelsanläggningar samt
Naturvårdsverkets Förslag till gränsvärden för särskilt förorenade ämnen rapport
5799.

8.4

Förslag till åtgärdsmål

Planerad markanvändning med bl. a. bostäder bedöms som känslig markanvändning
(KM). Uppmätta halter i jord jämförs med generella riktvärden för KM. För uppgrävda massor (jord eller sediment) som kan återanvändas inom området föreslås att
KM-nivå ska gälla.
Halter i sediment i Bällstaån bör inte överstiga uppmätta halter i övriga delar av
Bällstaån (Miljöbarometern, Stockholms stad) och långsiktigt sikta mot att nå nivåer
för ”låg halt” vid jämförelse med tillståndsklassning/bedömningsgrunder för sediment.
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Grundvattnet bör inte innehålla halter överskridande ”låg halt” vid jämförelse med
bedömningsgrunder för grundvatten.

9

Resultat

9.1

Fältanalyser och fältobservationer

Dokumentation av utförda undersökningar redovisas i MUR Miljö daterad 2014-0403. Sammanställning av fältanteckningar och analysomfattning redovisas i bilaga 1.
Provpunkternas läge redovisas i ritning M101. Ett urval av fotografier från undersökningsområdet redovisas i bilaga 6.
Området utgörs generellt av flack mark med gräs och lövträd i områdets norra del.
Ytjorden består huvudsakligen av gyttja och är ställvis utfyllt med ca 0,5-2 m grusig
sandig fyllning med inslag av mull och gyttja.
Vid provtagning noterades indikationer (lukt och/eller färgförändring) på förorening
i jord (14W061, svart färg) och i sediment (PP3 0,25-0,4 m oljelukt). I övrigt noterades inga indikationer på förorening i jord, sediment eller grundvatten.
Vattendjupet i Bällstaån varierar mellan 0,4 och 1 m vid provtagningspunkterna.
På ungefär hälften av jordproven5 gjordes mätning med fotojonisationsdetektor
(PID) avseende flyktiga organiska föreningar. Detta för att få en indikation på eventuell förorening vilket tillsammans med fältnoteringar ger ett stort bedömningsunderlag vid val av prover för ackrediterade laboratorieanalyser.

5

Delar av markproven skickades direkt till laboratorium för utvärdering av geologiska egenskaper varför fältanalyser ej kunde utföras på dessa.
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Laboratorieanalyser av jord

Sammanställning av analysresultat för jord med jämförvärden redovisas i Bilaga 3a.
Laboratorierapporter redovisas i Bilaga 4.
9.2.1

Organiska ämnen

Totalt har 11 jordprover analyserats avseende alifater, aromater, BTEX samt PAH.
Generellt är analysresultaten under analysmetodens rapporteringsgräns och även
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I ett prov (14W061 0-0,5 m),
är halter > KM <MKM påvisats av alifater (>C16-C35) samt PAH-H.
Totalt har 4 jordprov analyserats avseende PCB. Samtliga resultat underskrider under analysmetodens rapporteringsgräns och generella riktvärdet för KM.
9.2.2

Metaller

Totalt har 11 jordprover analyserats avseende metaller. Huvuddelen av metallhalterna är i nivå med bakgrundshalter och/eller Mindre än ringa risk6. I 2 prov (14W043
0-0,8 m och 14W057 0-0,9 m), överstiger halterna kadmium och/eller kobolt KM
men understiger MKM.

9.3

Laboratorieanalyser av sediment

9.3.1

Organiska ämnen
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Vid jämförelse med Tillståndsklassning av organiska miljögifter7 är uppmätta halter
av både PAH och PCB, klass 5 (mycket hög halt). Alifathalter överskridande 1000
mg/kg TS har uppmätts i flera av undersökningspunkterna. I samtliga punkter har
motorolja påvisats.
Ett prov har analyserats för perfluorerade ämnen (bl a PFOS). Påvisad halt ligger
under toxisk effektnivå (Norge 2008) i sediment samt under uppmätt halt i Laxsjön i
Bengtsfors i Dalsland.
Vid eventuell urgrävning av sediment kan massorna behöva tas omhand som överskottsmassor. Analysresultaten har därför även jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark. I samtliga prover överstiger PAH-H generella
riktvärdet för KM men understiger generella riktvärdet för MKM. Detsamma gäller
för de två PCB analyserna samt dioxinanalysen.
I 3 av 7 punkter överskrider uppmätta halter av alifater (>C16-C35) MKM och underskrider FA. I övriga undersökta prover är alifathalten förhöjd (>KM<MKM). I
prover med högsta halter av tunga alifater förekommer även förhöjda (>KM<MKM)
halter av alifater >C12-C16. När det gäller lättare fraktioner av alifater, BTEX och
aromater är samtliga resultat <KM.

6
7

NV Handbok 2010:1.
NV 4914
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Metaller

Samtliga analyserade metallerhalter ligger i nivå med eller lägre än uppmätta halter i
Bällstaån (19978). Jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sediment9 motsvarar uppmätta koppar- och zinkhalter - hög halt, samt krom- och nickelhalter - måttlig halt. Övriga metallhalter är låg eller mycket låg halt.
Jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärde för förorenad mark är halten metaller i sediment generellt hög. Det är framförallt zink som i samtliga analyserade
prov överskrider MKM och underskrider FA. Även för bly, kadmium, kobolt och
koppar överstiger samtliga analyserade halter KM men underskrider MKM (undantaget ett prov där koppar >MKM<FA).

9.4

Laboratorieanalyser av grundvatten

9.4.1

Organiska ämnen

Samtliga analyserade halter av alifater, aromater, BTEX, PFOA och PCB understiger laboratoriets rapporteringsgräns och SGUs riktvärde för grundvatten. Halter av
organiska föreningar i grundvatten bedöms som låga.
9.4.2

Metaller

Flertalet halter av metaller understiger laboratoriets rapporteringsgräns. Samtliga
analyserade halter av metaller klassificeras som Mycket låga enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten.
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9.5

Avstämning mot åtgärdsmål

I 3 av 11 undersökta prover av jord överstiger uppmätta halter generella riktvärdet
för KM men understiger riktvärdet för MKM (en punkt inom upplagsområde på
rullbana och 2 punkter invid Bällstån (rensmassor?). Utförda analyser visar dock att
huvuddelen av uppmätta halter i jord inom området understigande generella riktvärdet för KM. För jord bedöms att medelhalterna i området inte överskrider åtgärdsmålet (KM).
När det gäller sediment i Bällståns botten har mycket hög halt av organiska föreningar (PAH och PCB) samt hög halt av metaller (koppar och zink) uppmätts jämfört med tillståndsklass/bedömningsgrunder för sediment. Uppmätta halter
överskider även generella riktvärden för mindre känslig markanvändning avseende
förorenad mark.
Vid omläggning av Bällstån kommer delar av ån att få en ny sträckning tvärs igenom detaljplaneområdet Barkarbystaden 2.0. Den tidigare åfåran med förorenat bottensediment, kommer då att utgöra förorenad mark – och kräva efterbehandlingsåtgärd för att nå åtgärdsmålet KM.

8
9

Miljöbarometern Stockholms stad.
NV 4913
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Åtgärdsmålet (tillstånd-/bedömningsgrunder motsvarande låg halt) för sediment i
Bällstaån kommer sannolikt att nås för den del av ån som nyanläggs genom detaljplaneområdet. För övriga äldre delsträckor inom området kommer sannolikt halterna
inte att överskrida halter i övriga delar av Bällstaån (Miljöbarometern).
Halter i undersökt prov av grundvatten i friktionsjord under lera har nivåer underskridande förslag till åtgärdsmål för grundvatten ”låg halt” vid jämförelse med bedömningsgrunder för grundvatten.

9.6

Riskbedömning

Uppmätta halter jord inom området är, trots att provtagningen riktades mot misstänkt förorenade objekt, generellt låg och medelhalten i området bedöms inte överstiga nivån känslig markanvändning KM, och därmed inte utgöra någon risk för
människors hälsa eller miljön.
När det gäller bottensedimentet i Bällstaån har metallhalter i nivå hög (klass 4) till
måttlig (klass 3) halt uppmätts. Metallhalterna bedöms kunna medföra påverkan på
arters reproduktion eller överlevnad och kan påverka hela ekosystemets struktur.
Om massorna grävs upp bedöms de kunna utgöra en risk för människors hälsa eftersom halterna överstiger riktvärdet för känslig markanvändning (KM).
De påvisade mycket höga halterna (klass 5) av PAH och PCB bedöms utgöra en risk
för miljön och om massorna grävs upp bedöms de även kunna utgöra en risk för
människors hälsa.
Uppmätta halter i grundvattnet är mycket låg och bedöms inte utgöra någon risk för
människors hälsa eller miljön.
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10

Slutsatser och rekommendationer

Baserat på genomförda undersökningar rekommenderar vi följande:
-

Utförd undersökning har påvisat att låga föroreningshalter förekommer i
jord inom fastigheten.

-

Förslag till åtgärdsmål och hantering av överskottsmassor (bl. a. nivå för
återanvändning av massor) skall stämmas av med tillsynsmyndigheten.

-

I samband med restaurering av Bällstån och omledning av vattnet i en ny
åfåra, rekommenderas att en efterbehandlingsåtgärd utförs genom urgrävning av förorenade bottensediment i Bällstaåns botten i de torrlagda partierna av ån.

-

I samband med dessa schaktarbeten utförs kompletterande provtagning för
att avgränsa föroreningar i djupled och för klassificering av massorna för
omhändertagande vid en godkänd mottagningsanläggning.

-

Baserat på nu utförd och kompletterande undersökning bedöms omfattning
av åtgärdsbehovet (sanering) vilken stäms av med tillsynsmyndigheten.

-

Inför efterbehandling krävs att en anmälan enligt 28§ i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas till tillsynsmyndigheten i
god tid innan markarbetet påbörjas.
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-

Till anmälan rekommenderas att en handlingsplan bifogas där miljökontroll,
åtgärder för att minimera spridning av föroreningar i schaktskedet, hanterade volymer, mottagningsanläggning, transport, kontroll av eventuella restföroreningar m.m. redovisas.

-

Transport av avfall skall ske enligt Avfallsförordningen 2011:297.

-

Påvisade höga föroreningshalter i bottensediment i Bällstaån medför att
markarbeten i ån inte kan ske utan kontroll, dokumentation och omhändertagande av överskottsmassor.

-

Överskottsmassor ska omhändertas vid en godkänd mottagningsanläggning.

Upplysningsskyldighet
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna rapport
delges Miljöenheten i Järfälla kommun.
Stockholm 2014-04-14
WSP Environmental
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