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Järfålla kommun
Miljö och bygglov
177 80 Järfålla

Komplettering av anmälan gällande uppställning av
krossanläggning inom del av fastigheten Barkarby 2:2 i
Järfälla kommun
1. Bakgrund

NCC lndustry AB (NCC) har 2017-09-28 skickat in en anmälan rörande
uppställning av kross- och sorteringsanläggning inom del av fastigheten
Barkarby 2:2 i Järfålla kommun. Den planerade verksamheten innefattar
hantering och återvinning av berg i fmm av krossning och sortering,
lagerhållande av processade ballastprodukter samt utleverans. Enligt
miljöprövningsförordningen omfattas anläggningen av verksamhetskod 10.50.
En komplettering har gjmis i ärendet 2018 -02-20. Prövningsmyndigheten har i
skrivelse daterad 2018-03-28 (Dm: Mbn 2017-787) efterfrågat ytterligare
kompletterande uppgifter för att kunna fmisätta handläggningen av ärendet.

2. Komplettering

NCC ger hä1med följande kompletteringar:
2.1 Flödesbeskrivning

För de tunnelarbeten som genomförs i stockholmsområdet är tillvägagångssättet
i stort sett detsamma. Bergtunnlar kommer till största delen att drivas med
bonning och sprängning, vilket är den vanligast förekommande metoden i
Sverige. Det är alltså samma arbetssätt som gäller vare sig det är projektet
Förbifart Stockholm, tunnel för Nya tunnelbanan, tunnel för Citybanan, Nona
Länken eller Södra Länken. Ofta är det samma entreprenörer/åkerier som utför
sprängning, utlastning samt bmitranspmi av de olika etapperna åt de skilda
tunnelentreprenörema. Byggherren ställer även samma krav på alla
tunnelentreprenörer i en upphandling gällande exempelvis vibrationskrav,
hantering av dagvatten med kväve mm.
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I upprättad miljökonsekvensbeskrivning för Miljöprövning för tunnelbana ji·ån
Akalla till Barkm·by station, Stockholms läns landsting, förvaltningför utbyggd
tunnelbana, finns en generell beskrivning av hur tunneldrivning går till.

Generell beskrivning av
tunneldrivning
Förlnjekterln~: Först borras 15-20
meter långa ha l runt den blivande
tunneln. Därefter sprutas
injekteringsbruk In i borrhålen och i
bergsprlckor. När injekteringsbruket
stelnat har det bildats en tät zon runt
den blivande tunneln. Syftet med förinjekteringen är att minimera in läckage
av vatten .

Salvborrnlng, laddning och
sprängning: Normalt borras cirka tre
till fem meter långa hål horisontellt i
hela tunnelfronten och laddas med
sprängämne. Sprängningsarbetena
anpassas med hänsyn till risker för
skador till följd av vibrationer. Efter det
att spränggaserna ventilerats ut och de
utsprängda massorna har bevattnats
för att reducera dammspridnlng, lastas
massorna ut.
Bergrensnlng: Kvarsittande löst berg l
väggar och tak tas bort maskinellt och
för hand med skrotspett Därefter
spolas bergytan ren med vatten .
Bergförstärknlng: Bergförstärkning
utförs i normalfall med sprutbetong och
bultar. Om exempelvis bergtäckningen
är liten kan andra typer av förstärkning
behövas .

Figur l: Generell beskrivning av tunne/drivning, utdrag från MKB för Miljöprövning
av tunnelbana Akalla till Barkm·by station, Stockholms läns landsting, FUT

Sprängning sker med hjälp av pumpemulsion. Efter att sprängning har skett
ventileras spränggasema ut och utsprängda massor bevattnas. En losshållen
sprängsalva uppgår till ca 2 500 ton vilken bevattnas med ca 30m3 vatten, dels
för att reducera dammspridning och dels för att skölja av kväverester. Därefter
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lastar man med hjälp av en stor hjullastare upp det losshållna bergmaterialet på
lastbilar för vidare transpoti till en kross- och sotieringsanläggning. Materialet
har efter losshållning en fraktion av ca 0/600 mm, s.k. råberg. Efter att
bergmaterialet vägts in över en våg på anläggningen lastas det av på ett
bergupplag där det är placerat i avvaktan på krossning. Förkrossning sker sedan
av materialet med ett efterföljande krossteg. Processat material läggs sedan i
ordnade upplag för försäljning och uttranspmi till kund.

2.2 Framtagna fraktioner

De fraktioner/produkter som marknaden efterfrågar och som främst kommer att
tas fram vid anläggningen är följande:
Vägmaterial Bergkross 0/4 mm, 0/8 mm vilket bl. a används till överytor
av vägar, trottoarer, fotbollsplaner, kringfyllnad av rör, jordförbättring,
ytlager av fotbollsplaner och ridbanor mm.
Vägkross 0/16 mm, Bergkross 0/32 mm vilket bl. a används för
hårdgärning och justering vid vägbyggnation, parkeringsplatser, gångoch körbanor mm.
Bergkross 0/63 mm, 0/150 mm vilket bl. a används för att bygga
stommen för vägar, planer, tunnelbana, järnvägar mm. Bergkross
används där man önskar en hög bärighet och ett väl dränerat underlag.
Makadam, 4/8, 8/16, 16/32 vilket är material som kan användas till
betongtillverkning, vid tillverkning av asfalt eller för dränering kring
husgrunder.

2.3 Volymer

Inom arbetsområdet i Barkm·by kommer mellan 0-250 000 ton råberg i
fraktionen 0/600 mm att förvaras samt en lagerhållning av mellan 0-150 000 ton
fårdiga produkter av ovan nämnda fraktioner.
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2.4 Avsättning av entreprenadberg

SGU (Sveriges Geologiska undersökning) sammanställer årligen statistik över
mängden ballast som levereras från landets tillståndspliktiga täkter.
Produktionsuppgifterna bygger på det som företagen redovisar i Svenska
miljörapp01teringspottalen med stöd av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2006:9) om miljörapp011.
I Tabell l nedan visas rappotterade levererade mängder i Stockholms län för år
2015 och 2016 gällande täktberg, naturgrus och morän (ingen redovisning finns
ännu tillgänglig för år 20 17). Summa av levererad ballast för år 2015 uppgår till
9,5 miljoner ton och för år 2016 till ca 9,8 miljoner ton. För entreprenadberg är
uppgiftsrapp01teringen frivillig varvid det inte finns någon statistik gällande
dessa tillkommande mängder. Med kursiv stil i Tabell l har bolaget gj011 egna
uppskattningar på hur behovet kommer att se ut under kommande år fram till år
2022. Försäljningen av bergmaterial i Stockholms län har legat runt 13 miljoner
ton per år sedan år 2014.
Tabell 1: Uppskattning av behovet i stockhalms län - leveranser av ballast under
kommande år fördelat på materialslag. Redovisade mängd i kton . Fet stil är underlag
från SGU och kursiv stil är bolagets egna uppskattade mängder.
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I stockholmsområdet är det just nu många stora anläggningsprojekt som har
stmtat och en del som kommer att påbörjas inom några år. Gemensamt för dessa
stora projekt är att de genererar entreprenadberg. Det råder inte massbalans i
projekten utan ett överskott av berg kommer att finnas och vara tillgängligt på
marknaden. Historiskt sett har detta överskott inte inneburit några problem. Vid
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t ex byggandet av Södra länken gjorde Länsstyrelsen i Stockholms län en stor
utredning var entreprenadberget skulle kunna lagras i väntan på avsättning.
Platser studerades från Nontälje i non, till Jäma i söder och bmt motEnköping
i väster. Det visade sig att när Södra Länken var fårdigsprängd fanns inget av det
losshållna berget kvar någonstans i Stockholm efter ett år. Vid byggandet av
N01Ta Länken fanns samma dokument kvar, men det användes inte i
upphandlingama eftersom marknaden reglerade sig själv.
De stöne projekten som idag och framgent genererar entreprenadberg redovisas
i Tabell 2. Mängdema baserar sig på projektunderlag från Trafikverket och från
Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Tabell 2: Ungefärliga mängder av entreprenadberg som kommer losshållas
Stockholms län under kommande år. Redovisade mä der i kton
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En stor del av dessa bergvolymer som losshålles, kommer att lagras i bergtäkter
för att kunna ersätta lossprängt berg från täkten, såvida dessa inte kan försäljas
inom en relativt kmt period. När det finns mer entreprenadberg på marknaden,
blir uttaget av berg ur tillståndsgivna bergtäkter lägre. Detta är ett mycket bra
sätt att hushålla med natunesurser.
NCC är en utav de största aktörema i ballastbranschen i Stockholms län med en
stor kundkrets och en egen bygg- och anläggningsverksamhet Under kommande
år förlitar sig bolaget till stor del på tillgång till just entreprenadberg då ett flertal
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av bolagets täkter efterbehandlats och stängts under senare år. Utöver de projekt
som NCC AB har erhållit via upphandling vid Förbifart Stockholm (Hjulsta och
Häggvik) har NCC lndustry AB även köpt in entreprenadberg från Trafikverket
for etappen vid Lovön. Bolaget räknar även med att få tillgång till det berg som
losshålles vid kommande tunnelbaneutbyggnad vid Barkarby. Om bolaget inte
ansåg att avsättning skulle finnas för entreprenadberg skulle detta inte köpas in.
Föna året levererade stenmaterialdivisionen inom NCC Industry AB ca 2,7
miljoner ton ballast i Stockholmsregionen.

2.5 Eventuellt förorenande ämnen på entreprenadberget

Prövningsmyndigheten önskar en redovisning av vilka eventuellt förorenande
ämnen som finns på själva stenen efter krossning och vilka risker for miljön och
hälsa materialet medför.
2. 5. 1 Kvävemängder efter hantering och krossning
Bolaget har gett Ni tro Consult AB i uppdrag att sammanställa inf01mation kring

kväve och vad som händer med kvävet under hantering och krossning av
entreprenadberg. I sitt utlåtande skriver de generellt om kväveutsläpp från
sprängning samt för processade slutprodukter, se Bilaga l.
De slutsatser som dras av Nitro Consult AB är att den mängd kväve som tillförs
fastigheten förväntas vara ringa jämfört med påverkan från annan mänsklig
aktivitet. Förberedelser har genomfö11s på platsen med tätning av arbetsytan
samt att allt vatten från arbetsområdet kommer att genomgå en rening via
jonbytesteknik Det kväve som sitter på bergmassorna är lättlösligt i vatten och
kolonntester bekräftar detta då urlakningen är snabb i bötjan och sedan stagnerar.
Det innebär att för de bergmassor som ligger inom arbetsområdet hinner den
största delen av kvävet att tvättas av genom nederbörd och vattenbegjutning.
Nitro Consult AB gör den bedömningen att det innebär en ringa förhöjning av
kvävehalten vid en slutlig användning av krossproduktema.
Bolaget har erhållit projektet från lärfålla kommun utifrån att NCC i
upphandlingsskedet haft ett väl utvecklat förslag till en miljömässig hantering
av vattenfrågan med tanke på närheten till Igelbäcken.
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2. 5. 2 Suspenderat material
När det gäller suspenderat material är det ingen skillnad på inköti

entreprenadberg kontra ett bergmaterial som losshållits från en sedvanlig
bergtäkt Hanteringen och krossningen av berget är detsamma oavsett varifrån
bergmaterialet kommer. Vissa stenmaterialprodukter måste innehålla en viss
andel finmaterial vilket är ett krav i uppställda produktstandarder och även i
fastslagen CE-märkning. Inom det egna arbetsområdet i Barkm·by kommer
eventuella suspenderade ämnen att fångas upp i anlagda diken och dammar.
2. 5. 3 övrigt
Bolaget kan inte uttala sig om den sprängsten som använts i anläggningsändamål

inom kvatier 11 i Barkarbystaden, då ingen fakta har erhållits i ärendet.

3. Bilagd handling

Bolaget anser att det är av vikt att en sammanställning av genomföti möte mellan
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och NCC bifogas ärendet. I bilaga 2
återfinns ett protokoll med de synpunkter som fördes fram vid mötet.

För NCC Industry AB
Division stenmaterial

Bilagor:
l. Nitro Consult AB, Ann Bäckström Tekn.Dr. Ingenjörsgeologi,
Utlåtande angående kväve i upplagt tunne/berg, 2018-04-20
2. Protokoll från möte 2018-03-21
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Er referens

Vår reierans

Dokum entnummer

1821 83 75

Utlåtande ang. kväve i upplagt tunnelberg
slutsats:
Det är vår bedömning att det innebär en ringa förhöjning av kvävehalten vid en
slutlig användning av krossprodukterna.

Den mängd kväve som tillförs fastighet Barkaby 2:2 genom dessa sprängmassor
förväntas vara ringa jämfört med påverkan från annan mänsklig aktivitet dvs jordoch skogsbruk samt avloppsrening. Förberedelser har genomförts på platsen med bla.
tätande av arbetsytan samt att allt vatten från ytan kommer att genomgå en
renmgsprocess.
Då kvävet som sitter på bergmassornas yta har visat sig vara i former som är
lättlösliga i vatten och kolonnförsök påvisat att urlakningen är snabb i början och
sedan stagnerar kan det förväntas tvättas ut mycket på plats där man har
reningsprocesser. I och med att bergmassorna ligger inom arbetsområdet under en
tid hinner den största delen av kvävet att tvättas av genom nederbörd och
vattenbegjutning.
Kanske ska man notera att för användning skiljer sig inte detta berg mot annat
entreprenadberg (som ju normalt används som ballast) dvs använder man inte detta
berg kommer ytterligare berg som innehåller en okänd mängd kväve att behöva
transporteras och användas till användningsområdet.
Uppdrag:
Cirka 1900 ooo ton berg från tunnlar i Stockholm (Tunnelbanan Akalla-Barkaby)
ska tillfälligt läggas upp på en yta av 48000 m 2 på del av fastigheten Barkarby 2:2 i
Järfälla kommun. Högsta samtidiga lagring på ytan kommer vara 250 ooo ton. Ytan
är helt tätgjord och vattnet som passerar sprängmassorna kommer att ledas till en
reningsanläggning med en jonbytar-process inbyggd i en container. Vi har fått i
uppdrag att ge ett utlåtande om sannolikheten för förhöjda kvävehalter pga.
hantering av sprängmassor, både inom arbetsområdet samt för processade
slutprodukter.
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Kväveutsläpp från sprängning:
Vid tunnelsprängning används numera nästan uteslutande så kallad pumpemulsion
som sprängämne (Olsson och Niklasson, 2012). Den består av en finfördelad
emulsion av nitratlösning i olja med tillsats av ämnen som gör det möjligt för
blandningen att detonera. Ammoniumnitrat används förutom i sprängmedel även
som gödningsmedel för att höja kvävehalten i odlingsjord. Vid en ideal detonation
omvandlas allt kväve i sprängämnet till N2 Ocvävedioxid). N2 är en inert gas och
upptas inte av omgivningen (78% av atmosfåren består av N2). Problem uppstår när
sprängämnet inte detonerar, då detonationen blir ofullständig, eller vid spill i
samband med laddning. Ofullständig detonation ger upphov tillluftburet lcväve av
typen NOx, vilket även det bidrar till gödning. NOx är ett samlingsnamn för
lcvävoxider och förutom NO och N02 bildas även den giftiga gasen CO vid
ofullständig detonation. Det mesta av lcvävet från sprängningsarbeten avgår dock i
form av lcvävgas N2 till atmosfåren vid sprängtillfånet (Tilly et aL, 2006). Det är en
inert gas som inte reagerar med andra agenter och räknas därmed inte in i vad man
kallar lcväveutsläpp från sprängningsarbeten.
En uppskattning för hur stora lcväveutsläppen till vatten och mark från
sprängarbeten blir, har gjorts till ungefår 8oo tonfår i hela Sverige. Detta är ungefår
en procent av de totala lcväveutsläppen som uppkommer i samband med mänsldig
påverkan främst från jord- och skogsbruk samt avloppshantering (Tilly et aL, 2006).
Kväveläckage från sprängstensmassor kan därmed anses små i förhållande till andra
industrier såsom jord- och skogsbruk samt avloppshantering.

När det gäller just sprängmassor är det odetonerat sprängämne som är källan för
lcvävet. Spridningen av lcväve från sprängstensmassor sker dessutom diffust och ofta
över en längre tidsperiod (Tilly et aL, 2006). Ett flertal undersökningar har gjorts för
att mäta lcvävehalten i sprängmassor.
Vid undersökningar gjorda på sprängmassor (med kornstorlekar från 0-11 mm samt
0-32 mm) har det framkommit att mellan 4-10% av lcvävet från odetonerat
sprängämne har följt med sprängmassorna till krossuppställningen. Var och hur
massorna läggs ut, nederbördsintensitet samt materialets sammansättning
(kornstorleksfördelningen som bestämmer massornas permeabilitet) avgör med
viken hastighet lcvävet sprids till omgivningen.
På massor från Södra Länken utfördes CON-test (uttag av laldösning som flödar
genom ett material för att skilja lättlösliga ämnen från ämnen som har en varierande
grad av adsorption till materialet, ett containerförsök) där mängden lcväve (N) mättes
och det konstaterades att för salva 1-6 låg medelvärdet av mängden lcväve som hade
följt med sprängmassorna på 16,43 g N/ton berg. För salva 6-12låg värdet på 14,89 g
N/ton berg, cirka 10% av använt sprängämne (Moulodi, Thorsell, 2010).
Enligt Sjölund (1997) lakades det ut motsvarande 1,19 g N/ ton utsprängt berg vid ett
CON-försök på massor vid Rybohovskrossen. I detta examensarbete var slutsatsen att
cirka 4 % av använt sprängämne ej detonerar och därmed riskerar att hamna i
närliggande vattendrag om ingen reningsprocess användes för vattnet.
Även Lakförsök som har utförts på gråberg från Kirunagruvan (Johansson 2002)
vilka utförts som skakförsök och kolonnförsök påvisas som mest 5,5 g tot-N/ton
gråberg.
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Om man exempelvis jämför med kväveavrinning från jordbruksmark (i snitt 24
kg/ha/år), då göder man med i snitt no kg N/ha. Då motsvarar 24 kg kväve ca 1000
m3 krossberg (1600 ton) vid 15 g/ton.

Kväveutsläpp i aktuellt ärende dvs på platsen för hantering av
sprangmassor:
Vid sprängning i tunnelbanetunnlarna är det sannolikt att man använder
pumpemulsion. Den mängd sprängmassor som ska hanteras på platsen är ca. 1900
ooo ton. Om ett antagande görs att man använder en specifik laddning på 1,5 kg/m3
och en densitet på berget på 2,7 ton/m3, innebär detta 0,56 kg/ton. Kvävehalten i
emulsion är ca 28% dvs 155 g/ton berg eller 0,155 g/kg berg. Om 10% av detta följer
med sprängstensmassorna så är det 0,015 g N/kg (15 g N/ton) berg som följer med.
Detta motsvarar det som mätts upp i referensobjekten (se ovan). Detta är upplagt på
en yta av 48000 m 2 (4,8 ha). I och med den stora mängden sprängmassor som ska
hanteras på platsen och med antagandet att allt kväve skulle lakas ut direkt till
grundvattnet på arbetsområdet blir detta en ansenlig mängd kväve. Så är dock inte
fallet.
Vid arbetsområdet kommer det att vara helt täta ytor vilket leder regnvatten som
ytvatten till en reningsanläggning med jonbytar-teknik som renar kväve från vattnet.
Lakvattentester har utförts på stenmaterial från projekt Förbifart Stockholm.
Analyser har gjorts avseende parametrarna ammoniumkväve, nitrat, nitrit,
totalkväve.
För L/S 10 uppvisas värden enligt följande;
NH4-N: 0,140 mg/l
N03-N: 0,155 mg/l
N02-N: <o,oo2 mg/l
N-TOT: 0,63 mg/l
För att sätta detta i relation till något kan en jämförelse göras mot Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). För N03-N är övre gränsen för tjänligt
vatten so mg/l och för N02-N 0,5 mg/l. Det kan således konstateras att Jaktestet
uppvisar mycket låga halter av samtliga kväveföreningar (Bilaga 1).
Kolonnförsök på gråbergsmassor från LKAB visade att den ackumulerade mängden
utlakad N stagnerade efter ca 2 dygn, samtidigt som halten N i utgående vatten sjönk
från 150 mg/L vid försökets start till nära o mg/L efter 2 dygn (Johansson 2002).
Detta försök påvisar att kvävet som sitter på bergmassornas yta befinner sig i former
som är lättlösliga i vatten, därmed kan man anta att upplösningsreaktionen är relativt
momentan. Man kan förvänta sig att det är tillgången på vatten som styr hur mycket
kväve som tvättas ur innan materialet transporteras ifrån platsen. Då
årsmedelnederbörden i Barkarby är ca soo mm/år och vattenbegjutningen är ca 4
L/ton sprängmassor på en 48000 m 2 yta kan det tvättas ur ca. 4 ton N med en
urlakningskvot av 150 mg/L. Om materialet ska passera platsen på 4 år så kommer
cirka 475000 ton som från början kan innehålla 15 g N/ton att passera på ett år. Det
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ger 7 ton N i materialet där cirka 4 ton tvättas ut. Återstoden ger en halt av ca. 6,8 g
N/ton (o,oo68 mg N/kg).
Mängden kväve som lakas ur upplagshögarna beror framför allt på hur mycket det
regnar, men även på hur materialet dammbekämpas, antalet krossteg, produktens
fraktion, hur länge produkten ligger i upplag mm. För varje steg i hanteringen avgår
kväve och kvävehalterna på producerad sten minskar. Det gör att kvävehalten har
sjunkit ytterligare innan materialet når sin slutdestination.
Referenser:
Johansson, C., 2002. Kvävelakning från LKAB:s gråbergsdeponier. Examensarbete,
2002:074, Civilingenjörsprogrammet, Luleå Tekniska Universitet.
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Fallstudie och vattenprovtagningar TASS, Äspö. SKB rapport R 10-32. 37 sidor.
Moulodi, S., Thorsell, J., 2010. Diffusa kväveläckage från sprängstensmassor i
samband med tunneldrivning och mellanlagring. LWR-KAND-EX-2010:08. 20
sidor.
Olsson, M. & Niklasson, B. 2012. Tunneldrivning med pumpemulsion: erfarenheter
av sprängämne, utrustning och laddnings-arbete, Stockholm, Stiftelsen Bergteknisk
forskning.
Sjölund, G., 1997. Kväveläckage från sprängstensmassoL Examensarbete LTD,
1997:332 CIV.
Tilly, L., Ekvall, J., Borg, G. Ch., Ouchterlony, F., 2006. Vattenburna kväveutsläpp
från sprängning och sprängstensmassoL SveBeFo-rapport 72. 114 sidor.
Med vänlig hälsning
Granskat av:
Dr. Teknisk geologi

Tekn.Dr. Ingenjörsgeologi
Nitro Consult AB
stockholmskontoret
Tfn:+46708814039
Mobil: +46708814039
ann. backstrom@nitroconsult.com
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Ack red. nr 1030

Provning
ISO' IEC

Ankomstdatum
Utfärdad

2018-01-16
2018-01-24

170~5

NCC lndustry AB

stålgatan 1
19572 Rosersberg
Sweden
Projekt

69312185

Analys: LV3A
Er beteckning

sten
US10

Provtagare
Provtagningsdatum

2018-01-15

Labnummer
Parameter
SS-EN 12457-2
TS innan lakning
Invägning*
Volym tillsatt*
Ca
Fe
K
Mg
Na
Al
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn

U11415592
Resultat
Ja
99.3
90.3
899
3.81
0.606
5.99
0.633
2.83
1510
2.29
13.8
<0.05
0.217
1.29
<1
0.02
5.69
3.23
<0.5
2.25
0.385
<3
<2

Mätosäkerhet (±)
51
2%

0.48
0.074
0.74
0.077
0.35
234
0.44
2.8
0.117
0.32

1.29
0 .76
0.45
0.113

Enhet
ArbMom
%
g
mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
J,Jg/1
J,Jg/1
I.Jg/1
J,Jg/1
J,Jg/1
J,Jg/1
IJg/1
J,Jg/1
J,Jg/1
I.Jg/1
J,Jg/1
J,Jg/1
IJQ/1
J,Jg/1
J,Jg/1

Metod
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Utf

R
R
R
R
R
R
H
H
H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ASAP
ASAP
ASAP
ASAP
EL
EL
EL
EL
EL
EL
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
ASAP
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA
NIPA

5

v
v

ASAP
ASAP

1
1
1
1
1
1
1

MAOM
MAOM
MAOM
MAOM
MAOM
MAOM
MAOM
MAOM

pH
Kon d.

9.3
5.40

m Sim

6

DOC
Cl
F
504
NH4-N
N03-N
N02-N
N-tot

<0.50
<1.00
0.208
<5.00
0.140
0.155
<0.0020
0.63

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7
8
8
8
9
9
9
10

ALS Seandinavia AB
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0.031
0.021

0.19

l
l
l
l
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PrO\'Jling
ISQIIEC 170 ~5

1

Metod
Laktesten har utförts enligt SS-EN 12457-2. Den utvidgade osäkerheten är 51% enligt SS-EN 12457-2. Osäkerheten
är beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en kontidensnivå på ungefär 95% .

2

Analys enligt SS 028113-1 .

3

Provupparbetning .

4

Analys av lakvatten . Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1 mi salpetersyra(suprapur) per 100 mi. Vid
analys av W har provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCI.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1,2 (mod) samt EPA-metod 200 .8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod) .
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO 17852.
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t. ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även
om provmängden är begränsad.
Om Jaktestet har utförts av ALS i Luleå, för omräknade halter till mg/kg TS se rapport eller bilaga.

5

Prov för mätning av pH bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter är
tidskänslig. Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO 5667-3. Mätning av pH
baseras på SS-EN ISO 10523.
pH har en mätosäkerhet på 0.1 pH enheter.
Prov för mätning av konduktivitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna
parameter är tidskänslig . Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO 5667-3.
Mätning av konduktivitet baseras på SS EN 27888.

6

Mätosäkerheten för konduktivitet är 8% uttryckt som relativt värde .
7

CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total arganie earbon (TOC), dissolved arganie earbon (DOC) , total inorganic
earbon (TIC) and total earbon (TC) by IR detection (based on CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310).

8

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Determination of dissolved fluoride , chloride, nitrite,
bromid e, nitrate and sulphate by ion liquid chromatography and determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen
and sulfate sulfur by calculation from measured values.

9

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-N02(-), SM 4500N03(-)) Determination of sum of ammonium and ammonium ions, nitrite and the sum of nitrite and nitrate ions by
discrete spectrophotometry and determination of nitrite, nitrate, ammonia, inorganic, organic, total nitrogen, free
ammania and dissociated ammonium ions by calculation from measured va lues including the calculation of total
mineralization.

10

CZ_SOP_D06_02_094 Determination of bound nitrogen following oxidation to nitrogen oxides with JR detection
(based on CSN EN 12260).

Godkännare
ASAP
EL
MAOM
NIPA
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F

AFS

H

ICP-SFMS

l

Man .lnm.

R

ICP-AES

v

Våtkemi

1

För analysen svarar ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, 190 00 Prague 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA
som SWEDAC är signatär till.

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 201 O) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en kontidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen .
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsg lobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
ALS Seandinavia AB
Aurarum 10
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Ärende:

Möte Barkarby- Krossanmälan, verksamhetskod 10.50

Mötesdatum:

2018-03-21

Plats:

Järfälla kommun

Närvarande:

Järfälla kommun, Miljö och hälsa, Gabriella Östman och Jenny Färm
NCC lndustry AB,

Delges:

Berörda

Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som fördes fram vid mötet och sedan
en utförligare redogörelse vad Miljö- och hälsoskyddsavdelningen (miljö och hälsa)
respektive NCC lndustry AB (NCC) förde fram .

Sammanfattning av synpunkter vid mötet
Miljö och hälsa har inga synpunkter på den anläggning som NCC har anmält på den
arrenderade ytan i Barkarby, men man anser att behovet av entreprenadberget inte är
styrkt, att berget inte kommer från en produktionsprocess (enligt 15 kap. 1 § 2 st. 1 p.
MB) och att man inte vill tillåta en fri hantering av krossmaterialet, då det skulle vara
förorenat av sprängmedelsrester (ej förenligt med 15 kap. 1 § 2 st. 3 p. MB). Dessutom
anser man att prövningen inte kan ske på kommunal nivå (C-anmälan som NCC gjort)
utan vill att prövningen sker hos länsstyrelsen (B-nivå). Man anser inte heller att
kommunen måste förhålla sig till aktuell praxis från Mark- och miljödomstolen avseende
entreprenadberg från Förbifart Stockholm.
NCC:s inställning är att det finns praxis på området rörande entreprenadberg som miljö
och hälsa måste förhålla sig till genom domarna från mark- och miljödomstolen . 'Bolaget
vill peka på konsekvenserna av att miljö och hälsa underlåter att lojalt följa sin
överinstans, vilket mark- och miljödomstolen är i förhållande till kommunen. En kommun
är inte en sidoställd enhet som kan agera fritt, utan ingår i en hierarki som är avsedd att
säkerställa rättsordningens stabilitet (förtydligande är gjort i efterhand) .' Om man ser till
den lagändring som nu föreslås av 15 kap. 1 § MB, rör den att den fortsatta
användningen ska vara säkerställd. NCC har också godtagit att redogöra för behovet av
berget. Någon diskussion kring att tunneldrivning inte skulle var en produktionsprocess
(tidigare tillverkningsprocess) förs inte i Sverige. Vad gäller kväveinnehållet i de färdiga
produkterna, kommer NCC att komplettera sitt ärende avseende detta. Att prövningen av
ärendet skulle vara på B-nivå är oförenligt med miljöprövningsförordningen (MPF), och
kommer att innebära att terminal Barkarby aldrig kan tas i drift. En sådan långdragen
tillståndsprövning finns det varken stöd eller tid för.
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Aktuell bestämmelse i MB
15 kap. Avfall

1 § Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet
eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal
i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning .
Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt
användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 1Q_§ upphör att
vara avfall. Lag (2016:782).

Miljö och hälsa
Miljö och hälsa anser inte att de måste förhålla sig till den praxis som finns från mark- och
miljödomstolen, eftersom det inte är överrättsavgöranden .
Miljö och hälsa anser inte att tunnelberg är att betrakta som en biprodukt enligt 15 kap. 1

§ MB eftersom tunneldrivning, enligt dem , inte är att anse som en sådan
produktionsprocess som avses i punkt 1 i bestämmelsen. Detta efter samtal med en
enskild handläggare på Naturvårdsverket. Man hänvisar till ett yttrande från
kommissionen och rättsfall inom EU (dock utan att närmare specificera vilket yttrande
eller vilka rättsfall man menar). Nämnas bör att Trafikverkets motpart i aktuella domar var
Naturvårdsverket, som dock inte valde att driva frågan om biproduktsresonemanget till
högsta instans.
Telefonkontakt har även tagits med handläggarna Stefan Hellmin och Lars Åkerblad på
länsstyrelsen i Stockholms län avseende prövningsnivån på ärendet (som man nu anser
är på B-nivå) .
Miljö och hälsa anser vidare att det inte är klarlagt att bergmaterialet kommer att fortsätta
att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart enligt punkt 3 i
bestämmelsen . Detta eftersom så mycket rester från sprängmedel m.m. skulle finnas
kvar på de färdiga produkterna när de lämnar terminal Barkarby att det skulle förhindra
en fri användning av berg materialet. Det är enbart om bergmaterialet betraktas som ett
avfall som den slutliga hanteringen kan kontrolleras, vilket enligt miljö och hälsa är av
yttersta vikt.
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Dessutom menar man att behovet av materialet inte är styrkt, vilket skulle innebära att
tunnelberget därmed skulle vara ett avfall enligt bestämmelsens första stycke.
Prövningen ska enligt miljö- och hälsa ske enligt MPF 29 kap. 40 § eller kod B 90 .100.
Miljö och hälsa anser att lokaliseringen av terminal Barkarby är lämplig och att
anläggningen med föreslagna skyddsåtgärder är godtagbar.

NCC
NCC argumenterade för att det finns praxis från mark- och miljödomstolen ang . berget
från Förbifart Stockholm som kommunen måste förhålla sig till (bl. a. M 3342-11 , sid . 62
ff., i Mark- och miljööverdomstolens dom M 11831 -14). Även om domarna inte kom att
prövas i högsta instans, är det enligt NCC:s mening den praxis man har att förhålla sig till.
Denna tolkning av domarna har bolaget inte mött hos någon annan kommun i Stockholm
eller i Sverige i övrigt.
Det finns ett PM från Miljö- och energidepartementet 2017-11-13 "Förbättrat
genomförande av två direktiv på avfallsområdet" . Där föreslår man en ändring av 15 kap.
1 § MB så att bestämmelsen överensstämmer bättre med avfallsdirektivets ordalydelse
avseende fortsatt användning, men det är inte fråga om tunneldrivning kan vara en
produktionsprocess. För övrigt har det skett en lagändring från "tillverkningsprocess" till
"produktionsprocess". Några rättsfall rörande biprodukter har inte kommit från EU det
senaste året. Det yttrande från kommissionen som miljö och hälsa nämner, kom sannolikt
innan domarna kring Förbifart Stockholm . (Stycket är tillagt i efterhand och diskuterades
ej på mötet).

NCC konstaterar att någon formell remiss i ärendet inte har tillställts vare sig
Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen), SGU eller Naturvårdsverket från miljö och
hälsa. Det har endast tagits telefonkontakt med enskilda handläggare samt att
handläggaren på Naturvårdsverket enbart tillställts en sammanfattning av ärendet och
inte samtliga handlingar. NCC anser att SGU måste kontaktas då ärendet rör
materialförsörjningen i regionen och SGU är en sådan myndighet som kan svara på vilket
behov av entreprenadberg som föreligger. Även länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska
kontaktas genom en formell remiss. Det NCC nu har fått del av är en muntlig
sammanfattning av vad enskilda handläggare på myndigheterna skulle ha uttalat sig om.

NCC argumenterade för att sten från en vanlig täkt och sten från en tunneldrivning är
samma sten och produkt. Vid tunneldrivning används mer sprängmedel, vilket innebär att
den losshållna stenen har ett högre kväveinnehålL Det är vid krossning och när stenen
ligger i upplag som dessa kväverester avgår och måste hanteras, vilket också sker i
Barkarby i enlighet med de krav som ställts från kommunen vid upphandlingen . NCC har
dock godtagit att komplettera ärendet kring innehållet av kväve i de färdiga produkterna.
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NCC har också gått med på att komplettera avseende behovet av entreprenadberg.
NCC anser att det är orimligt att prövningen ske enligt MPF 29 kap. 40 § eller kod B
90 .100 då det finns ett tydligt undantag för återvinning av avfall för bygg- och
anläggningsändamål i den bestämmelsen. NCC:s anmälan har gjorts enligt den
sedvanliga bestämmelsen för krossning av berg C 10.50 (4 kap. 6 § MPF), vilken bolaget
fortsatt anser är tillämplig .
NCC vill också poängtera att det är viktigt att Järfälla kommun behandlar alla
verksamhetsutövare på ett rättssäkert och konkurrensneutralt sätt. l dagsläget hanteras
inga andra ärenden inom kommunen där entreprenadberg bedöms som avfall. Om
avsikten är att driva praxis på området på så vis som uppfattades, bör man välja ett
ärende som inte får så stora ekonomiska konsekvenser, både för Järfälla kommun och
NCC.

Antecknat av

, Bolagsjurist på NCC lndustry Nordie AB
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