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Sammanfattning 
 
Projektengagemang AB (PE) har på uppdrag av Södertälje kommun utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning inom detaljplan för del av Tveta-Valsta 

4:1 (Almnäsberget). 

Den ö versiktliga miljö tekniska markundersö kningen utfö rdes av  PE den 11-12e april 

2019.  Tötalt uttögs jördpröver fra n 16 st prövpunkter (PE19_J01-J16) fra n markytan 

öch ner till ett djup av max 3 meter under markytan.  

Installation av grundvattenrör utfördes den 11 och 12 april 2019 och 

grundvattenprover uttogs 2019-04-24. Totalt skickades 3 st grundvattenprover in 

för analys från 3 st olika grundvattenrör.  

PE fö resla r att la mpliga riktva rden fö r undersö kt ömra de a r Naturva rdsverkets 

generella riktva rden fö r MKM da  ömra det planeras till industria ndama l. 

Inga halter i jörd ö verskrider Naturva rdsverkets generella riktva rden fö r MKM 

avseende metaller, BTEX, alifater, arömater öch PAH.  

Avseende grundvattenanalyserna pa tra ffades inga anma rkningsva rt hö ga halter av 

metaller, BTEX, alifater, arömater öch PAH.  

Endast i grundvattenprövet fra n ett redan befintligt geötekniskt sta lrö r (vilket 

generellt anva nds till att ma ta grundvattenniva er) ö verstiger en alifatfraktiön SPBI:s 

riktva rde fö r dricksvatten öch miljö risker fö r ytvatten. Det ga r inte helt att utesluta 

att grundvattenprövet a r fö rörenat med en missta nkt öljefö rörening i grundvattnet.  

Det fö rekömmer ingen risk fö r ma nniskör ha lsa i nula get. Det kan da remöt 

fö rekömma risker fö r ma nniskörs ha lsa i samband med markarbeten da r 

jördmassör expöneras. Risken blir da  fra mst fö r ma nniskör söm arbetar med 

markarbeten. Dessa risker ga r döck att minimera genöm uppra ttandet av en 

arbetsmiljö plan da r sa kerhetsa tga rder beskrivs. Om ömra det i framtiden blir 

explöaterat med t.ex. byggnader öch mer asfalterade ytör kömmer expöneringen av 

eventuella fö röreningar minska ytterligare ja mfö rt med idag avseende damning, 

hudupptag öch intag av va xter eller svampar.  

Vid eventuella framtida schaktarbeten vid ”utfyllnaden” bö r uppfö ljande jördpröver 

uttas i anslutning till det befintliga sta lrö ret. Syftet a r att undersö ka öm det a r en 

lökal fö rörening vid sta lrö ret söm resulterade i ett utslag pa  vattenprövet da r en 

alifatfraktiön ö versteg SPBI:s riktva rden fö r dricksvatten öch miljö risker fö r 

ytvatten.  Syftet a r att identifiera ka llan till fö röreningen, t.ex. öm den kömmer fra n 

grundvattnet, jörden eller öm det mö jligen a r sja lva sta lrö ret söm kan vara fö rörenat 

av t. ex. smö rjfett.  Fö rslagsvis a r en miljö könsult pa  plats vid schaktarbetet fö r 

dökumentatiön av jördlagerfö ljder öch att eventuella jördpröver uttas vid misstanke 

öm fö rörening. Om det uppsta r schaktvatten bö r pröver uttas fö r analys.  
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Om schaktarbeten skall utfö ras i framtiden vid ö vriga prövtagningsömra den inöm 

planömra det bedö mer PE i nula get, att inga ytterligare undersö kningar kra vs 

avseende jörd eller grundvatten vid dessa ömra den.  
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1 Inledning  

Projektengagemang AB (PE) har på uppdrag av Södertälje kommun utfört en 

översiktliga miljöteknisk markundersökning inom detaljplan för del av Tveta-Valsta 

4:1 (Almnäsberget). 

1.1 Syfte 

Undersökningen syftade till att utreda förekomst av eventuella mark- och 

grundvattenföroreningar inom ett detaljplaneområde och utifrån resultaten bedöma 

om marken är lämplig för industrianvändning. 

1.2 Bakgrund 

Det undersökta området är en del av Tveta-Valsta 4:1 i Almnäs som byggs ut till 

industriområde. Nykvarns kommun utvecklar området Mörby på andra sidan 

kommungränsen till industriområde och tillsammans går Almnäs och Mörby 

gemensamt under namnet Stockholm Syd. I anslutning till undersökningsområdet låg 

tidigare ett militärt regemente med skjutfält och övningsområde.  

2 Organisation 

 

  

Arbetsuppgifter Företag Namn Telefonnummer 

Uppdragsledare Projektengagemang  Milenko Lalić 070 294 52 21 

Handläggare Projektengagemang Lisa Sjöholm 073-077 07 49 

Handläggare Projektengagemang Marcus Markey 0709 – 95 02 53 

Fältpersonal Projektengagemang Marcus Markey 0709 – 95 02 53 

Entreprenör DanMag AB Daniel Belin 070-291 94 55 

Beställare Södertälje Kommun Erik Arnaryd 08-523 4 37 
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3 Områdesbeskrivning 

Det aktuella området ligger i Almnäs och gränsar i väster och norr mot Nykvarns 

kommun. Södra delen av området gränsar mot Svealandsbanan. I undersöknings-

området finns inga byggnader men det finns ett par vägar samt en gammal banvall. 

Naturen i området består främst av skog och berg, Almnäsberget är högsta punkten 

och sträcker sig 77 meter över havet. Det finns en större våtmark i sydöstra delen av 

området, se Bild 1. Inom området finns även tre fornlämningar enligt tidigare 

fornlämningsutredning.  

 

 

Bild 1. Foto över våtmarken taget 2019-04-12 vilket visar att området är otillgängligt och vattensjukt.  

3.1 Jordarter, berggrund och grundvatten 

Enligt SGU:s kartgeneratör (Sveriges Geölögiska Undersö kning, karttja nst pa  SGU:s 

webbplats) utgö rs jördartsgrundlagret i ömra det av berg, glacial lera, pöstglacial 

finlera samt ka rrtörv (se bild 2). Berggrunden inöm ömra det besta r av urberg.  
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Bild 2. Jordartskarta. Hämtad från SGU:s jordartskarta. Ungefärlig lokalisering för planområdet är 
markerad med svart streckad ruta.  

Na rmaste vattendrag ga r genöm planömra det öch rinner ut i Ma snaren nördö st öm 

ömra det. Enligt SGUs brunnsarkiv a terfinns na rmaste energibrunn ca 1,2 km sö der 

söm planömra det öch na rmaste dricksvattenbrunn (enskild vattenta kt) 2,3 km va ster 

öm ömra det. 

Grundvattnet uppskattas ha Mindre göda uttagsmö jligheter, pga. urberg med en 

mediankapacitet <600 l/h (< ca 15 m3/d). 

3.2 Skyddsvärda objekt 

Enligt VISS (Vatteninförmatiönssystem Sverige) ligger Naturreservat Vackstaskögen 

2 km syd/sydva st öm planömra det. Vattenskyddsömra det Va llingen-Kallförsa n ligger 

ca 3 km sydva st öm planömra det. 

Enligt Förnsö k (raa.se) finns ett antal förnla mningar inöm planömra det. Det a terfinns 

bland annat stensa ttningar, rö jningsrö sen, böplats, brött/ta kt fra n Stena lder, 

Brönsa lder, Ja rna lder samt fra n Medeltid, nyare tid. 

Teckenförklaring 
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4 Historik och förväntad föroreningssituation 

4.1 Metodik 

Histöriska inventeringen har baserats på ”desktöp-inventering” där underlag från 
länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden (EBH) samt kartunderlag 
från geodatabaser har granskats. 

Underlag har inhämtats från följande insatser: 

• Länsstyrelsen, Miljöenheten 

• Eniro (Flygfoto) 

• EBH portalen 

• Geodatakatalogen 

• VISS 

• SGU kartunderlag 

 

Från Länsstyrelsens databas där man kan se potentiellt förorenade område så är 
vissa objekt även riskklassade enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade 
områden).  

MIFO riskbedömning utförs enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av 

förorenade områden (rapport 4918). Sammantaget bedöms följande risker:  

• Föroreningarnas farlighet 

• Föroreningsnivå/tillstånd 

• Spridningsförutsättningar 

• Känslighet och skyddsvärde 

Respektive riskbedömning är indelad i 4 allvarlighetsklasser avseende människors 

hälsa och miljö vilka är följande: 

Riskklass 1 - Mycket stor risk 

Riskklass 2 - Stor risk 

Riskklass 3 - Måttlig risk 

Riskklass 4 - Liten risk 

4.1.1 Miljöhistoria 

Flygfötö fra n ömra det finns inte tillga ngligt da  det tidigare var ett milita rt ömra de. 

Utdrag från EBH (efterbehandling av förorenade områden) visar på två objekt som 

potentiellt förorenade, en tidigare soptipp och en tidigare drivmedelsanläggning.  

Soptippen är inom området för detaljplanen och drivmedelsanläggningen strax 

utanför. Exakt avgränsning av objekten är idag oklar och utgörs endast av en 

koordinatpunkt för respektive objekt. Utdrag från EBH: 
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Objektnamn MIFO-ID Fastighet Koordinater 

Soptipp Ing 1 010 F0181-0519 Tveta-Valsta 4:1 N: 6561866,29 

E: 643873,25 

Drivmedelsanläggning 

Ing 1 007 

F0181-0518 Tveta-Valsta 4:1 N: 6561866,29 

E: 644481.5 

Enligt uppgifter har det även skett dumpning av avfall uppe på Almnäsberget. Även 

en utfyllnad öster om kärret, samt banvallen i norra delen av undersökningsområdet 

anses kunna vara förorenade. Samtliga potentiellt förorenade områden som skall 

omfattas i denna översiktliga undersökning finns markerade i Bild 3. 

 

Bild 3. Översiktskarta med planområdet markerat i grönt. Potentiellt förorenade objekt markerade med 
röda cirklar.  Hämtad från Södertälje kommun. 

4.1.2 Föroreningsrisker inom planområdet 

Information från den historiska inventeringen visade att det fanns 4 st olika 

potentiella förorenade områden inom planområdet och ett område strax sydöst om 

planområdet.  Föroreningsrisken beror på vilken typ av verksamhet som utförts vid 

varje område som identifierades vid den historiska inventeringen.  

Följande potentiella föroreningsrisker finns: 

Soptipp Ing 1 010 

Enligt information hämtad från Försvarets miljöfarliga lämningar 1999-08-16, har 

platsen använts som tipp för grovsopor, d.v.s. järnskrot, trädgårdsavfall, spillvirke 

m.m. sedan 1971. Dock förekommer inga tungmetaller. Dokumentet beskriver att 

Drivmedelsanläggning 

Skjutfält 

Soptipp 

Utfyllnad 

Träsk norr om banvall 

Västra kanten 

Almnäsberget  

”Byggnaden” 
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soptippen inte innehåller ämnen som vid nedbrytning ger upphov till miljöfarlighet. 

Därför klassades soptippen som en riskklass 4 – liten risk för människors hälsa och 

miljö. Det är inte klart när soptippen togs ur bruk.  

Drivmedelsanläggning Ing 1 007 

Enligt information hämtad från Försvarets miljöfarliga lämningar 1999-08-16, har 
platsen använts sedan 1971. Anläggningen beskrivs bestå av två cisterner a’ 25 m3 
vardera i mark. En för bensin med en årsomsättning på 291 m3 och en för diesel 
(285 m3/år). Dessutom fanns det tre cisterner ovan mark: 

- Lysfötögen a’  3 m3 med en årsomsättning på 1,03 m3   
- Sprit 35 a’ 3 m3 med en årsomsättning på 1,75 m3 
- Glyköl a’ 2 m3 med en årsomsättning på 3,35 m3 

 

Dessutom beskrivs anläggningen vara utrustad med oljeavskiljare samt slamgropar. 
Slammet omhändertas av entreprenör f v b till destruktionsanläggning. 
Drivmedelsföreståndare finns utsedd vid förbandet. Överfyllnadsskydd är 
installerat. Cisterner kontrolleras vart 5:e år. Gasprov tages 1 gång/år vid MFM 
inspektion. 

Den bedömda miljörisken beskrevs som följer:  

Prov i november 1994 visar att mindre förorening föreligger. Vid ombyggnad eller 
nedläggning samt om markområdet skall användas för annat, skall tillsynsmyndighet 
(länsstyrelsen) avgöra vilka åtgärder som skall vidtagas – efter behandling eller 
planbestämmelser. Dokumentation av detta skall även delges försvarsmaktens 
centrala register. 

Även detta område klassades som riskklass 4 – liten risk för människors hälsa och 
miljö. 

Det finns ingen dokumentation om när anläggningen lades ned, vad som omfattades  
eller om sanering/efterbehandling genomfördes. Idag syns inga spår av den tidigare 
anläggningen förutom två schaktbrunnar. Men det är oklart om de markliggande 
cisternerna togs bort eller ej. Inför borrningarna användes en kabelsökare (CAT 
scanner) för att detektera en eventuell metalltank.  

Om den ovan beskrivna föroreningen inte efterbehandlades kan man inte helt 
utesluta att petroleumföroreningen har spridits in på planområdet via grundvattnet.  

Skjutfält 

Vid ett skjutfa lt a r det fra mst tungmetaller i ytna ra skikt fra n ammunitiön söm utgö r 

en fö röreningsrisk. 

 

Utfyllnaden 

Enligt den histöriska inventeringen finns det ett ömra de söm a r utfyllt med öka nt 

material. Fö röreningsrisken a r sva rbedö md da  inneha llet a r öka nt. Om inget 

anma rkningsva rt nöteras under prövtagning bö r metaller öch petröleumprödukter 

analyseras.  
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Träsk norr om banvall 

Tra sket nörr öm den gamla banvallen kan vara fö rörenad av a mnen fra n sja lva 

banvallen, fö röreningsrisker avseende gamla banvallar a r fra mst metaller, PAH öch 

beka mpningsmedel. Hö ga halter av Arsenik har tidigare könstaterats kring banvallen 

la ngre ö sterut (SWECO, 2009). 

  

Västra kanten Almnäsberget ”Byggnaden” 

Plats fö r ölövlig dumpning av diverse avfall. Ha r a r fö röreningsrisken fra mst 

avseende metaller öch petröleumprödukter i fö rsta hand.  

4.1.3 Val av analyser 

Vid den genömfö rda ö versiktliga miljö inventeringen nöterades inget 

anma rkningsva rt i fa lt söm t ex missta nkta fyllnadsmaterial eller hö ga utslag pa  

fa ltinstrument (PID). Da rfö r utfö rdes analyser avseende metaller öch 

petröleumprödukter.  

5 Provtagningsomfattning och metodik 

Provtagningen utfördes i enlighet med SGF:s (2013) fälthandbok för undersökningar 

av förorenade områden. En riktad provtagning rekommenderades utifrån 

informationen som framkom vid den historiska inventeringen, för att lokalisera 

potentiella punktkällor och utreda spridning från dessa. 

5.1 Jordprovtagning 

Den ö versiktliga miljö tekniska markundersö kningen utfö rdes av  PE den 11-12e april 

2019.  Se Bilaga A fö r börrha lslöggar.  

Jordprovtagning utfördes med borrbandvagn tillhandahållen av DanMag AB 

(DanMag), metoden som användes var skruvborrning.  

Tötalt uttögs jördpröver fra n 16st prövpunkter (PE19_J01-J16) fra n markytan öch ner 

till ett djup av max 3 meter under markytan.  

Jordprover insamlades för varje halvmeter till ett samlingsprov enligt 

provtagningsplan. Jordlagerföljd och fältobservationer dokumenterades under 

arbetets gång. 

På grund av de svåra markförhållandena vid träsket/våtmarken gick det inte att 

komma fram med borrbandvagn till 2st provpunkter (PE19_J12 och J13). Vid dessa 

provpunkter utfördes handgrävning med spade, vid provpunkterna var det mycket 

växtrötter och grävning kunde endast utföras ner till 0,2m umy. Vid 0,2m umy 

trängdes även vatten in i gropen. Se Figur 5 som visar ett försökt att ta sig fram till 

provpunkterna PE19_J12 och J13.  
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Bild  4. DanMag utförde flertalet försök att ta sig fram till provpunkterna PE19_J12 och J13 men på grund 
av den svåra trängen med vattensjuk och mjuk mark fick prover uttas med hjälp av handspade vid dessa 
provpunkter. 

Totalt har 16 st jordprover skickat för analys till ackrediterat laboratorium  ALS 

Scandinavia (ALS) enligt provtagningsplan. Inga misstankar om föroreningar 

noterades i fält (inga höga utslag på PID-mätare noterades eller påträffande av 

misstänkta fyllnadsmassor) varav jordprover skickades in från det översta 

markskiktet från 0-1,1 meter under markytan. Övriga jordprover är sparade hos 

ALS.  

Samtliga prover analyserades för: 

• BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), alifatiska och aromatiska 
kolväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAH: er)  

o Analyspaket OJ-21a 
 

• Metaller - arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel, vanadin och zink 

o Analyspaket MS-2 

 

Prövtagningspunkterna ma ttes in med GPS i köördinatsystemet SWEREF 99 18 00 

öch hö jdsystemet RH2000 öch placeringen visas i bifögad Figur 1. 
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5.2 Grundvattenprovtagning 

5.2.1 Installation av grundvattenrör: 

Installation av grundvattenrör utfördes den 11 och 12 april 2019 i samband med 

jordprovtagning tillsammans med DanMag. Vid installation noterades jordlagerföljd 

samt att jordprover uttogs, protokoll för varje grundvattenrör återfinns i Bilaga B. 

DanMag renspumpade varje grundvattenrör med hjälp av tryckluft.   

Tötalt installerades 2st grundvattenrö r av typen PEH-rö r, med en innerdiameter pa  

50mm.  

• PE19_GV01 vid ömra de da r en drivmedelsanla ggning har funnits 

• PE19_GV02 vid en eventuell f.d. söptipp 

5.2.2 Provtagning av grundvatten 

Provtagning av grundvatten utfördes den 24.e april 2019. Grundvattennivån i 

grundvattenrören lodades och grundvattenrören omsattes med minst tre 

rörvolymer där det var möjligt. Se Bilaga C för fältprotokoll från 

grundvattenprovtagning. 

 

Totalt uttogs 3st grundvattenprover från PE:s installerade rör PE19_GV01 och GV02 

samt att ett grundvattenprov uttogs från ett befintligt stålrör  vid området 

”utfyllnaden”.  

 

• PE19_GV01 och befintlig stålrör hade en långsam återhämtning  av 

grundvattennivå efter omsättning 

 

• PE19_GV02 hade en direkt återhämtning av grundvatten efter 

omsättning 

 

PE19_GV01 och GV02 provtogs med lågflödesprovtagning (low-flow) med hjälp av 

peristaltiskt pump och YSI mätare, se Figur 6 för foto taget från PE19_GV02 vid 

”söptippen”. 
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Bild 5. Foto taget den 24 april 2019 under vid grundvattenprovtagning med lågflödesprovtagning, fotot 
visar grundvattenrör PE19_GV02. 

Vid provtagning av det befintliga stålröret noterades svart utfällning i vattnet samt 

lukt av olja varav lågflödesprovtagning med YSI mätare inte utfördes för att inte 

förstöra utrustningen, se Figur 7. 

 

  
Bild 6. Vid det befintliga stålröret vid ”utfyllnaden” noterades lukt av olja och svarta utfällningar.  

Grundvattenprover uttogs till glas- och plastflaskor tillhandahållna från ALS, 

samtliga prover lämnades direkt in efter provtagningarna till ALS i Danderyd.  

Laboratorieanalyser för samtliga grundvattenrör omfattade: 
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• BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), alifatiska och aromatiska 
kolväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAH: er)  

o Analyspaket OV-21a 
 

• Metaller - arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel, vanadin och zink 

o Analyspaket V-3b bas + Hg 

  

6 Markförhållanden och fältobservationer 

I avsnittet nedan beskrivs markfö rha llanden öch öbservatiöner  söm nöterats i fa lt.  

Markförhållandena protokollfördes för varje borrpunkt. Borrhålsloggar med 

jordlagerföljd och fältobservationer är bifogade i Bilaga A samt fotologg i Bilaga D. 

Vid fö ljande ömra den nöterades generellt fö ljande markfö rha llanden: 

• Drivmedelsanläggning – Mull, törrskörpslera öch sedan lera 

o Max prövtagningsdjup, 3 m umy 

• Utfyllnaden –Mull,  fyllnadsmaterial (sten, grus öch sand) eller törrskörpslera 

o Max prövtagningsdjup, 2 m umy 

• Skjutfält – Mull öch sedan törrpskörpslera  

o Max prövtagningsdjup, 1 m umy 

• Soptipp – Mull  

o Max prövtagningsdjup, 1 m umy 

• Träsk/våtmark – Törv, gyttja öch siltig lera vid prövpunkt PE19_J11 samt 

endast mull vid PE19_J12 öch J13. 

o Max prövtagningsdjup, 3 m umy 

• Västra kanten Almnäsberget – Fyllnadsmaterial (sten, grus öch sand), silt öch 

siltig lera.  

o Max prövtagningsdjup 2 m umy 

 

Inga övriga synliga eller luktmässiga tecken på förorening har noterats vid 

fältundersökningen. 
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7 Riktlinjer och jämförvärden  

I avsnitten nedan beskrivs vilka ja mfö rva rden söm har anva nts vid bedö mning av 

fö röreningsniva er. 

7.1 Jordprover 

Fö r jördpröver har fö ljande ja mfö relseva rden anva nts. 

Naturva rdsverkets generella riktlinjer fö r ka nslig markanva ndning (KM) öch mindre 

ka nslig markanva ndning (MKM), Naturva rdsverkets riktva rden fö r mindre a n ringa 

risk (MRR) samt Avfall Sveriges rekömmenderade haltgra nser fö r klassificering av 

fö rörenade massör (Avfall Sverige, 2007). 

Naturvårdsverkets generella riktlinjer anger att vid halter som understiger 

riktvärden för KM kan marken användas till bostäder, daghem, odling mm. Vid 

halter över KM (men under MKM) finns begränsningar för vad marken kan 

användas till. Marken kan vid sådant scenario användas för till exempel industriella 

ändamål, köpcentra, vägar mm.  Vid halter över MKM behöver åtgärder vidtas för att 

minska föroreningsnivån.  

Naturva rdsverkets riktva rden fö r MRR ska beaktas öm man avser a teranva nda 

uppkömna ö versköttsmassör pa  en annan plats a n da r de uppkömmit. Riktva rdena 

anger en niva  under vilken jördmassör kan anva ndas fritt (d.v.s. utan anma lan till 

tillsynsmyndighet) inöm andra ömra den, t.ex. öm de uppsta r söm ö verskött i 

samband med schaktarbeten. Fö r detta kra vs att haltniva erna fö r MRR inte 

ö verskrids, att det inte fö rekömmer andra fö röreningar söm kan pa verka risken a n 

de a mnen söm det finns angivna haltniva er fö r samt att anva ndningen inte sker i ett 

ömra de da r sa rskild ha nsyn kra vs, t.ex. vattenskyddsömra den.   

7.2 Grundvattenprover 

Analyserade grundvattenprover har jämförts mot olika bedömningsgrunder 

beroende på vilka parametrar som är analyserade. Nedan listas de 

bedömningsgrunder som har använts. 

Analysresultat har jämförts med SGU:s tillståndsklassning för grundvatten. 

Bedömningsgrunderna utgör ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data för 

att inom Sverige kunna göra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd 

avseende olika parametrar oavsett syftet med bedömningen. Tillståndsklassningen 

har tagits fram för att så långt som möjligt relateras till effekter på hälsa, miljö och 

tekniska installationer (SGU, 2013). SGU har vidare angett riktvärden för grundvatten 

samt värden för att vända trend. Dessa riktvärden korrelerar med de högre halterna 

i SGU:s tillståndsklassning. Riktvärdet anger den koncentration av ett särskilt 

förorenat ämne eller föroreningsindikator i grundvatten som inte bör överskridas och 

halter som anges för utgångspunkt för att vända trend avser haltnivåer där 

myndigheter/kommuner ska vidta åtgärder för att vända trender (SGU, 2013). 
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Uppmätta halter har även jämförts med riktvärden för petroleumrelaterade ämnen 

som har tagits fram av svenska petroleuminstitutet (SPI) avseende olika typer av 

exponeringsvägar (SPI, 2010).  

8 Analysresultat 

8.1 Jord 

Samtliga analysresultat a r sammansta llda i bifögad Tabell 1. Analyscertifikat a r 

bifögat rappörten söm Bilaga E. 

8.1.1 Metaller  

Vid fö ljande prövpunkter ö verstiger analyserade parametrar Naturva rdsverkets 

riktva rde fö r mindre a n ringa risk (MRR): 

• PE19_J01- Köbölt, kröm, bly öch zink 

• PE19_J02 - Kröm, bly öch zink 

• PE19_J06 - Kadmium 

• PE19_J07 - Kröm 

• PE19_J08 - Kadmium, kröm, bly öch zink 

• PE19_J09 - Kadmium 

• PE19_J10 - Kadmium öch bly 

• PE19_J11 - Kadmium, köppar öch bly 

• PE19_J12 - Kadmium, köppar öch bly 

• PE19_J13 - Kadmium, bly öch zink 

• PE19_J14 - Kröm 

Vid fö ljande prövpunkter ö verstiger analyserade parametrar Naturva rdsverkets 

riktva rde fö r KM: 

• PE19_J01 - Köbölt 

• PE19_J06 - Bly 

• PE19_J13 - Köppar öch nickel  

 

Inga analyserade parametrar ö verstiger Naturva rdsverkets riktva rde fö r mindre 

ka nslig markanva ndning MKM.  
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8.1.2 BTEX, alifater, aromater och PAH 

Vid fö ljande prövpunkter ö verstiger analyserade parametrar Naturva rdsverkets 

riktva rde fö r KM: 

• PE19_J11 - Alifatfraktiönen >C16-C35 

• PE19_J12 - Alifatfraktiönen >C16-C35 

• PE19_J13 - Alifatfraktiönen >C16-C35 

 

Inga analyserade parametrar ö verstiger Naturva rdsverkets riktva rde fö r mindre 

ka nslig markanva ndning MKM.  

8.2 Grundvatten 

Analysresultat a r sammansta llda i bifögad Tabell 2. Analyscertifikat a r bifögat 

rappörten söm Bilaga D. 

8.2.1 Metaller 

Metaller detekterades fra n samtliga grundvattenrö r,  hö gsta halter nöterades i 

PE19_GV02 öch fra n det befintliga sta lrö ret. Da r ligger zink öch nickel pa  SGU:s 

riktva rde fö r ma ttliga halter. 

Fra n samtliga grundvattenrö r (PE19_GV01, GV02 öch bef. sta lrö r) pa tra ffades 

arsenik, kröm, nickel öch zink da r halterna ligger pa  SGU:s riktva rde fa r la g halt. 

8.2.2 BTEX, alifater, aromater och PAH 

Samtliga analyserade parametrar ligger under fö reslagna riktva rden fö rutöm i det 

befintliga sta lrö ret, da r ligger en alifatfraktiön >C16-C35 ö ver SPBI:s 

rekömmendatiöner fö r dricksvatten samt miljö risker fö r ytvatten.  

9 Förenklad riskbedömning  

Syftet med föreliggande undersökning är att undersöka om de verksamheter som 

tidigare funnits på platsen förorenat området på ett sådant sätt att sanering eller 

andra åtgärder behöver utföras för att området ska bli lämpligt för planerad 

byggnation inom planområdet för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget). Området 

skalla användas till industriändmål. 

Naturvårdsverkets riktvärden för hälsorisker baseras på en uppskattad 

föroreningsexponering som en människa som vistas i området kan utsättas för. I 

modellen beaktas sex olika sätt för hur människor direkt eller indirekt kan 

exponeras för förorenad jord eller grundvatten, se Bild 7. Naturva rdsverkets 

expöneringsmödell fö r ha lsöriskbaserade riktva rden.  
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Eftersöm att markanva ndningen i ömra det a r begra nsad till industri behö ver 

markkvaliteten vara under naturva rdsverkets riktva rde fö r MKM. Grupperna söm 

expöneras antas vara persöner söm a r yrkessamma inöm ömra det . Markkvaliteten 

ger fö rutsa ttningar fö r markfunktiöner söm a r av betydelse vid mindre ka nslig 

markanva ndning, till exempel att vegetatiön kan etableras. 

9.1 Föroreningssituation 

I fö religgande undersö kning av jörd har inga halter pa visats söm ö verskrider 

Naturva rdsverkets riktva rden fö r MKM.  

I fö religgande undersö kning av grundvatten har inga hö ga halter av metaller eller 

petröleumprödukter pa visats enligt SGUs haltkriterier fö r dricksvatten.  

I fö religgande undersö kning av grundvatten ö verstiger en alifatfraktiön >C16-C35 

SBI:s riktva rde fö r dricksvatten öch miljö risker avseende ytvatten. 

9.2 Spridningsmekanismer och exponeringsvägar 

Figur 8 nedan visar Naturva rdsverkets expöneringsmödell. 

 

Bild 7. Naturvårdsverkets exponeringsmodell för hälsoriskbaserade riktvärden  

9.2.1 Inandning av ångor 

Flyktiga a mnen (t.ex. klörerade lö sningsmedel, BTEX öch kvicksilver) kan i mark 

avga  till luften öch tra nga in i byggnader. Enligt SPIs rekömmendatiöner fö religger 

ingen risk fö r spridning via a ngör upp i byggnader utifra n de uppma tta 

analysresultaten fö r jörd- öch grundvatten.  

9.2.2 Intag av dricksvatten 

Expönering via intag av grundvatten antas ske genöm att vatten fra n en brunn 

anva nds söm dricksvatten öch till matlagning. Enligt SGUs brunnsarkiv fö rekömmer 

inget uttag av dricksvatten fra n ömra det öch da r med anses det inte finnas risk att 

intag av fö röreningar kan ske genöm dricksvattnet.  
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9.2.3 Inandning av damm och intag av jord 

Hela ömra det besta r av skögsmark öch berg öch det anses da rfö r inte fö religga 

na gön risk fö r inandning av damm i nula get. Na r schaktning pa bö rjas kömmer 

da remöt risk att fö religga da  fö rörenade massör kömmer gra vas upp. Eftersöm 

tungmetaller a r bena gna att vara partikelbundna fö religger viss risk fö r spridning av 

partikelbundna fö röreningar öch inandning av damm samt intag av jörd vid 

schaktningsskedet.  

9.2.4 Hudupptag 

Expönering genöm jördköntakt sker na r fö rörenad jörd fastnar pa  huden öch 

fö röreningar tas upp genöm huden. Det fö religger ingen risk fö r att fö röreningar kan 

ske via hudupptag i nula get. Det kan da remöt fö rekömma risk fö r hudupptag hös 

ma nniskör söm arbetar med framtida markarbeten i samband med att jördmassör 

expöneras. 

9.2.5 Intag av växter/svampar 

Hela ömra det besta r av skögsmark. Det anses endast fö rekömma en minimal risk fö r 

intag av va xter/svampar i nula get da  dessa a r begra nsade inöm ömra det.  

9.3 Sammanfattning riskbedömning  

Det fö rekömmer ingen risk fö r ma nniskör ha lsa i nula get. Det kan da remöt 

fö rekömma risker fö r ma nniskörs ha lsa i samband med eventuella framtida 

markarbeten da r jördmassör expöneras. Risken blir da  fra mst fö r ma nniskör söm 

arbetar med markarbeten. Dessa risker ga r döck att minimera genöm uppra ttandet 

av en arbetsmiljö plan da r sa kerhetsa tga rder beskrivs.  

Om ömra det i framtiden blir explöaterat med t.ex. byggnader öch mer asfalterade 

ytör kömmer expöneringen av eventuella fö röreningar att minska ytterligare 

ja mfö rt med idag avseende damning, hudupptag öch intag av va xter eller svampar.  

Spridningsfö rutsa ttningar fra n mark öch grundvatten anses vara la ga med avseende 

pa  att de ra dande jördlagren uppskattas ha la g genömsla pplighet pa  grund av att 

lera pa tra ffades i stö rre delen av ömra det. Ytliga spridningsfö rutsa ttningar anses 

vara störa da  stö rre delen av ömra det a r skögsmark.  

Enligt Naturva rdsverkets rappört 5977, riskbedömning av förorenade områden,  sta r 

det beskrivet öm markanva ndningen avser MKM (mindre ka nslig markanva ndning) 

a r det endast ett begra nsat skydd av markens ekölögiska funktiön, skydd av 

vattenlevande örganismer öch skydd av ytvatten söm ga ller. Eftersöm inga halter i 

jörd pa tra ffades ö ver MKM i ömra det anses riskerna la ga avseende markekösystem 

(NV,2009).  

Vid det befintliga sta lrö ret (vid ”Utfyllnaden”) pa tra ffades da remöt en alifatfraktiön 

ö ver SPBI:s riktva rde fö r miljö risker fö r ytvatten, ömra det ligger inte inöm na göt 

vattenskyddsömra de öch det finns inga dricksvattenbrunnar i na rheten.  
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9.4 Anmälningsplikt 

Då förorenade jord har påträffats på fastigheten skall denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 

Miljöbalken). All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. 

Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 

skall en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in och godkännas av 

tillsynsmyndigheten innan en eventuell åtgärd påbörjas.  

10 Slutsats och rekommendation 

En ö versiktligt markundersö kning har utfö rts da r tötalt 16 jördpröver har skickats 

in fö r analys öch grundvattenpröver fra n 2 st PEH- grundvattenrö r öch 1 pröv fra n  

ett befintligt geötekniskt sta lrö r. 

PE fö resla r att la mpliga riktva rden fö r undersö kt ömra de a r Naturva rdsverkets 

generella riktva rden fö r MKM da  ömra det planeras till industria ndama l. 

Inga halter i jörd ö verskrider Naturva rdsverkets generella riktva rden fö r MKM 

avseende metaller, BTEX, alifater, arömater öch PAH.  

Avseende grundvattenanalyserna pa tra ffades inga anma rkningsva rt hö ga halter av 

metaller, BTEX, alifater, arömater öch PAH.  

Endast i grundvattenprövet fra n det befintliga sta lrö ret  vid utfyllnaden ö verstiger 

en alifatfraktiön SPBI:s riktva rde fö r dricksvatten öch miljö risker fö r ytvatten. Det 

ga r inte helt att utesluta att grundvattenprövet a r fö rörenat med en missta nkt 

öljefö rörening i grundvattnet.  

 

10.1 Rekommendation 

Vid eventuella framtida schaktarbeten vid ”utfyllnaden” bö r uppfö ljande jördpröver 

uttas i anslutning till det befintliga sta lrö ret. Syftet a r att undersö ka öm det a r en 

lökal fö rörening vid sta lrö ret söm resulterade i ett utslag pa  vattenprövet da r en 

alifatfraktiön ö versteg SPBI:s riktva rden fö r dricksvatten öch miljö risker fö r 

ytvatten.  Syftet a r att identifiera ka llan till fö röreningen, t.ex. öm den kömmer fra n 

grundvattnet, jörden eller öm det mö jligen a r sja lva sta lrö ret söm kan vara fö rörenat 

av t. ex. smö rjfett. Fö rslagsvis utfö rs undersö kningen av en miljö könsult pa  plats fö r 

dökumentatiön av jördlagerfö ljder öch att eventuella jördpröver uttas vid misstanke 

öm fö rörening. Om det uppsta r schaktvatten bö r pröver uttas fö r analys.  

Om schaktarbeten skall utfö ras i framtiden vid ö vriga prövtagningsömra den inöm 

planömra det bedö mer PE i nula get, att inga ytterligare undersö kningar kra vs 

avseende jörd eller grundvatten vid dessa ömra den.  
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