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1 Uppdrag och syfte
Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad (KYF) har under en längre tid bedrivit ett planarbete
för en ny begravningsplats i Stockholm eftersom nuvarande ytor inte är tillräckliga för att tillgodose
behoven. Under vintern 2017/2018 vann detaljplanen för en ny kyrkogård på Järvafältet laga kraft.
Planområdet ligger i södra delen av Järvafältet mellan Tensta och Akalla, se figur 1.
Detaljplanen omfattar flera etapper som samtliga ligger på eller omkring Granholmstoppen, en tipp
för schakt- och rivningsmassor från miljonprogramstiden. Hifab AB har fått uppdraget att
genomföra markundersökningar av det område som omfattas av detaljplanens första etapp. Syftet
med undersökningen är att översiktligt utreda fyllnadsmassornas föroreningsgrad och utbredning i
djup och plan i syfte att uppskatta kostnaden för hantering av överskottsmassor samt möjliggöra
en miljö- och hälsoriskbedömning av ytlig jord i de ytor som inte direkt påverkas av schakt.
Projektet har som målsättning att återvinna så mycket som möjligt av det uppgrävda materialet
vilket innebär att ett framtagande av koncept till masshanteringsplan har tagits fram.

Figur 1. Översiktskarta Granholmstoppen (Eniro 2018).

2 Områdesbeskrivning
Järvafältet exploaterades kraftigt under miljonprogramtiden på 1960-talet då bostadsområdena
Rinkeby, Akalla, Kista, Tensta och Husby växte fram på tidigare jordbruksmark och militära
övningsområden. Kollektivtrafiken byggdes samtidigt ut med bland annat Tunnelbanans blå linje
mot Akalla och Hjulsta. Även vägförbindelserna förbättrades med anläggandet av E18.
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60-talets byggprojekt genererade enorma mängder avfall, främst i form av berg och övriga
överskottsmassor, men också byggavfall och rivningsrester. Som en lösning på avfallsproblemet
anlades ett flertal arkitektritade högar i Stockholmsområdet dit mycket av avfallet kördes.
Granholmstoppen är en av dessa tippar som anlades med start 1965 och som avslutades 1974. Från
början var tanken att anlägga en högre och toppigare kulle i syfte att senare kunna bygga en
skidbacke på området men arbetet fick avslutas tvärt efter att ett större skred inträffat på framförallt
nordvästra och sydostliga sidan. Orsaken till skredet var förmodligen att underliggande mark givit
vika för den enorma lasten. Avfallet i sig bedöms inte vara instabilt.
Historiska flygbilder över området har begärts ut från Lantmäteriet och via dessa kan tippens
utbredning under åren tydligt observeras:
1964 – Ingen fyllningsaktivitet.

1967 – Fyllning har påbörjats.

1969 – Tippens utbredning är tydlig.

1972 – Fyllning pågår på flera platser.
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1978 – Färdigställd och till synes täckt.

1991 – Fyllning/mellanlagring pågår fortsatt söder om högen nära E18.
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Vid noggrann granskning av flygbilderna kan flera olika typer av avfall ses i tippmassorna. Bland
annat syns betongbalkar och rörsektioner på flera platser. Det kan även observeras träplankor och
lastpallar i flertalet schaktslänter och spritt i våtmarken i söder. På en av bilderna anas vad som
skulle kunna vara tunnor. Vid infarten till området är det också troligt att en större dieseltank är
uppställd och den kan ses vara flyttad mellan minst två olika platser. Tyvärr finns ingen bild från
åren -74/-75 då skred skedde och hanteringen av rasmassorna går inte att se i detalj med tillgängligt
material men eftersom området söder och öster om tippen länge var en våtmark/träsk verkar det
troligt att mycket av rasmassorna planats ut i eller över detta område någon gång mellan 1973 1978.
Det ska också noteras att fyllningsarbeten pågått söder om tippen längs med E18 långt efter det att
tippen avslutades. Platsen ser också ut att ha använts för upplag av diverse konstruktions- eller
byggmaterial på flygbilden från 1991.
Området har sedan tippningen avslutades täckts med matjord i oklar omfattning och används idag
som strövområde. Sedan 1994 arrenderas en del av området på och invid Granholmstoppen av ett
bolag som med tiden byggt upp en stor anläggning för frisbeegolf.

Sammanfattning av tidigare markprovtagningar
Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm har tillfrågats om tidigare
genomförda markundersökningar. Det har dock inte framkommit några mer detaljerade uppgifter
om tippens innehåll eller massornas ursprung annat än det som nämnts tidigare i denna rapport.
Enligt uppgifter från Miljöförvaltningen i Stockholm genomfördes under 2008 ett större
schaktarbete nära krönet på Granholmstoppen i syfte att förbättra förutsättningarna för
skärmflygning. Inga misstänkt förorenade massor påträffades och de provtagningar som gjordes
påvisade ”godtagbar kvalitet”, men det är oklart vad som menas med detta. Massorna beskrivs
innehålla mestadels jord, grus och stenar med mindre inslag av tegel och betong. Ingen kopia på
analysrapporten som kan bekräfta bedömningen har dock återfunnits.
I samband med planläggningen av området har Kyrkogårdsförvaltningen beställt en undersökning
av grundvattennivåer, föroreningshalter, geoteknik och markprovtagning (Sweco 2010/2011).
Utredningen pågår till viss del fortfarande med avläsning av grundvattennivåer med jämna
mellanrum.
Föroreningsnivåer i hittills tillgängliga provpunkter har visat halter mellan nivåerna för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) avseende metaller och PAH.
Resultaten är dock inte att anse som representativa för hela området eftersom provtagningen endast
omfattat ett fåtal punkter i utkanten av exploateringsområdet. I tabell 1 redogörs för de utredningar
som ligger till grund för bakgrundsinformationen.
Tabell 1. Genomförda miljöundersökningar inom utredningsområdet.
Miljöundersökning

År

Utförare

Grundvattenprovtagning (pågående)

2010-

Sweco

Provgropar Järvafältet

2011

Sweco

1143374

KYF

Järvafältet vattenutredning

2014

Sweco

1143374000

KYF
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Sammanfattning av grundvattenutredning
Sweco (2014) har översiktligt utrett grundvattenförhållandena i området i syfte att främst avgöra
vilka områden som lämpar sig för kistbegravningar vilket är starkt kopplat till grundvattennivåerna,
eftersom kistgravar inte får anläggas under högsta grundvattenytan. Provtagningarna utfördes
främst under 2011 men har till viss del fortsatt med mätning av grundvattennivåer i befintliga
grundvattenrör. Resultaten sammanfattas nedan i de delar som rör aktuellt utredningsområde.
I utredningen konstateras att det sannolikt finns ett flertal grundvattenytor i områden med fyllning.
Det finns ett djupt liggande grundvattenmagasin i friktionsjorden ovan berg och därefter en nivå
ovan torrskorpeleran i det som tidigare var träskområdet Hansta men som nu till stora delar är
överfyllt med schaktmassor. Dessa två magasin antas inte stå i kontakt med varandra då ett mäktigt
lerlager separerar dem. Utöver detta kan det finnas flera skapade grundvattennivåer i den tillförda
fyllningen som delvis innehåller tätare jordarter som exempelvis lera. Det bedöms också finnas
flera ytliga grundvattenmagasin runt Granholmstoppen och att dessa kan stå i förbindelse med
varandra under perioder med högt vattenstånd.
Grundvattnets ungefärliga strömningsriktning ovan torrskorpeleran har bedömts och visas i figur
2 nedan. Det är tydligt att vatten från Granholmstoppen till viss del flödar söderut mot lågpunkten
i det som återstår av Hansta träsk.

Figur 2. Bedömd strömningsriktning av grundvatten (Sweco, 2014).
Utredningen inriktades främst på grundvattennivåerna men utökades delvis med en
miljöprovtagning då det i flera av grundvattenrören luktade olja/diesel. Provtagning gjordes med
9 (29)
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breda analyspaket och resultaten visade på förekomst av bly, alifater och PAH. Även kalcium, järn,
sulfat och ammonium återfanns i förhöjda halter, och förhöjda värden avseende konduktivitet,
hårdhet, alkalinitet och turbiditet noterades. Grundvattnet är bedömdes som klart antropogent
påverkat.
De högsta och mest anmärkningsvärda halterna av PAH och alifater påträffades inom aktuellt
utredningsområde. Vid upprepade tillfällen har också skarp lukt av olja eller drivmedel känts ur rör
i området. En av de möjliga slutsatserna som dras i Swecos rapport är att en oljeförorening spritt
sig från mer centrala delar av fyllområdet via samma spridningsvägar som vattnet mot sydöst och
Hansta träsk. Det är mycket möjligt att spridning sker fortfarande.

3 Områdets jordarter och geologi
Eftersom området är geotekniskt instabilt har undersökningar genomförts för att bedöma
pågående sättningar och eventuella stabiliserande åtgärder som kan vara aktuella i ett
anläggningsskede.
Området består av lerfyllda svackor omgivna av moräntäckta höjder där berg i dagen förekommer.
Lerans mäktighet varierar från 0 – 10 m och är av torrskorpekaraktär ner till 0,5 – 1,8 m djup och
därefter övergår leran till att bli mycket lös och sättningsbenägen. Grundvattennivåerna har
periodvis varit mycket höga och ibland även över markytan (artesiskt) (Sweco 2014).
Som tidigare beskrivits så påverkade uppläggningen och den stora påförda lasten inom tippområdet
omgivningen i så hög grad att den intilliggande marken veckade sig. Till slut blev området så
instabilt att skred var oundvikligt. Detta kan förklara varför det i samband med markprovtagningen
påträffats förorenade fyllnadsmassor relativt djupt under renare lerlager. I utredningen (Sweco
2011) förs ett resonemang om att ”vecken” bestående av naturlig lera har planats ut och då har
också materialet blandats runt.
Enligt rapporten från Sweco 2011 beskrivs den påträffade fyllningen vara av följande typer:
-

Torr fyllning bestående av schaktmassor, sprängsten och byggavfall

-

Blöt fyllning bestående av diverse avfall (byggavfall, kablar, plastpåsar m.m)

-

Fyllning bestående av lös lera (oklart om detta verkligen är fyllning).

Det är svårt att uppskatta fördelningen mellan dessa tre fraktioner utifrån tillgängligt underlag.

4 Nuvarande och planerad markanvändning
Enligt den nya detaljplanen är hela utredningsområdet planlagt för begravningsverksamhet med
utpekade områden för kistgravar, begravningskapell och lokaler för upp till 60 personers
arbetsstyrka inklusive maskinpark, se plankarta i figur 3 nedan. Våtmarken ska utökas både genom
schakt i botten samt en höjning av vattenytan. Olika typer av vägar, gångvägar och stigar ska även
anläggas eller byggas om, och schakt måste göras för att ge plats åt el- och VA-försörjning. Övrig
mark i detaljplanen är så kallad ”prickmark”, vilket betyder att området inte får bebyggas. Utifrån
hur marken är tänkt att användas så är den mesta av prickmarken ändå att betrakta som parkmark
där besökare ska kunna vistas relativt mycket.
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Eftersom större delen av detaljplanens etapp 1 ligger inom deponiområdet har det beslutats att alla
kistgravsområden ska grävas ur och återfyllas med massor som uppfyller geotekniska och
miljömässiga samt även estetiska krav då massorna i senare skede kommer att grävas upp igen i
samband med gravsättningar. I botten på gravöarna kommer en dränering att anläggas vilken leder
dagvattnet ut till vårmarken för rening.

Figur 3. Plankarta som visar samtliga etapper av begravningsplatsen. Utredningsområdet
omfattar etapp 1 inklusive grönytor och den planerade våtmarken i sydöstra planområdet.
Inom planområdet för etapp 1 kommer således en del områden att schaktas ur men den största
andelen mark kommer inte att röras överhuvudtaget. Undersökningen har därför delats upp i två
delar där etapp 1 omfattar djupare provtagning i kistgravområden, vägområden, områden där hus
ska uppföras samt en del punkter i våtmarken. Etapp 2 av provtagningen omfattar ytlig jord i övriga
markområden som inte omfattas av djupare schakt. Resultat från båda dessa undersökningar
presenteras i denna rapport.
Undersökningens två etapper ska inte blandas ihop med detaljplanens etapper. Denna
undersökning omfattar enbart området som ingår i detaljplanens första etapp.
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5 Genomförd provtagning
Etapp 1
Syftet med denna del av markundersökningen är att klassa de massor som måste transporteras bort
i samband med att gravsättningsområdena iordningsställs.
Provtagning har utförts med skruvborr och grävmaskin (provgropar) i ungefär 100 punkter under
perioden 5 – 14 mars 2018. Sammanlagt har närmare 300 jord-, asfalts- och vattenprov tagits.
Provtagningsplanen har uppdaterats under arbetet och punkter placerade längs med vägar har
ersatts med fler punkter inom kistgravområdena samt i utkanten av fyllningsområdet.
Omprioriteringen syftar till att fokusera den djupare provtagningen till ytor som omfattas av
djupare schakt. Vägar och gångvägar har undersökts genom ytlig provtagning i etapp 2.
Jordprov har uttagits metervis eller för varje jordart ner till omkring tre meter. I en del punkter har
block eller annat material hindrat djupare grävning eller borrning, men överlag har
markförutsättningarna varit bättre än vad som antagits på förhand. Endast ett fåtal punkter har
behövt flyttas.
Samtliga uttagna prov har analyserats med fältinstrument, XRF (Delta, Innov-X) med avseende på
metaller och PID (PhoCheck Tiger) med avseende på flyktiga organiska ämnen. Fältmätningarna
har utförts i Hifabs fältlaboratorium eftersom PID-analys lämpligen görs i rumstemperatur när
samtliga prov uppnått samma temperatur. En jämförelse mellan olika prov är annars meningslös.
Temperaturen utomhus låg under större delen av fältperioden under eller långt under 0 grader
vilket även kan hämma förångning och därmed analys av vissa flyktiga ämnen. Alla prov har
analyserats samma dag eller inom 24 timmar och resultaten har antecknats för att sedan kunna
jämföras mot laboratorieanalyser.
Uttag av jordprov har gjorts i två diffusionstäta påsar i varje provpunkt varav den ena förslutits
och förvarats kylt medan den andra förslutits tillfälligt och har använts för fältanalys enligt
beskrivning ovan. Den tillfälligt förslutna påsen har efter fältanalys återförslutits och skickats in för
analys av metaller som inte påverkas negativt av fältmätningarna. Den i fält förslutna påsen har
skickats in till ALS (ackrediterat laboratorium) för analys av olja och PAH.
Placering av provpunkter framgår av bilaga 1 och i bilaga 3 finns fullständigt fältprotokoll.

Etapp 2
Syftet med undersökningens andra etapp skiljer sig från den första då resultatet främst ska användas
för att bedöma hälsoriskerna med att vistas inom området. Normalt bedöms hälsorisker med
avseende på markföroreningar utifrån en långvarig regelbunden exponering över en större yta, dvs.
negativa kroniska långtidseffekter på hälsan kan observeras. De potentiella effekterna är då
beroende av föroreningarnas sanna medelkoncentrationer i marken. Undantag är t.ex. cyanid (CN)
och arsenik (As) som kan ge akuta toxiska effekter efter kortvarig exponering.
Provtagningen har därför utförts som samlingsprovtagning med handdriven borrutrustning,
antingen med kraftig borrmaskin eller genom handskruv i ytlig jord, 0 – 0,3 m. Över
utredningsområdet har olika delområden slumpats ut som får representera en större yta. Totalt
valdes 11 ängsområden, 7 skogsområden och 6 vägområden ut och mättes eller uppskattades i fält
till att omfatta omkring 1000 m2.
12 (29)

Hifab AB

Järva nya begravningsplats – Rapport markmiljö

2018-06-01

Inom varje ängs- och skogsområde uttogs minst 20 delprov med syftet att erhålla en skattad
medelhalt för varje område. Inom vägområdena har antalet delprover inte överstigit 10 eftersom
syftet är att leta efter föroreningar och för att göra en klassning av ytliga jord- eller gruslager då
dessa kommer att påverkas av schakt. Antalet utvalda områden är tillräckligt för att kunna göra
statistiska beräkningar samt beräkna skattade medelhalter för hela utredningsområdet.
Delprover inom varje område (äng, skog, väg) blandades och homogeniserades i hink och
materialet fördelades sedan i två diffusionstäta påsar varav den ena förslöts, kyldes och lämnades
till ALS för analys av metaller, PAH samt fraktionerade aromater och alifater. Den andra påsen har
sparats i kylförvar hos Hifab för kompletterande analys om så skulle behövas. Polyklorerade
bifenyler (PCB) har analyserats i sex prov, och tre prov har analyserats med ett brett analyspaket
(Envipack) för att screena efter bland annat bekämpningsmedel.

Grundvatten
Inom tidsramen för undersökningens etapp 2 så har även grundvattenprovtagning i befintliga
grundvattenrör genomförts. Rören är ursprungligen utsatta av Sweco och är djupt installerade i det
undre grundvattenmagasinet omkring 12 m under markytan. Syftet med provtagningen är att få
uppdaterade uppgifter om föroreningssituationen i djupt liggande grundvatten.
Alla rör är av stål och de flesta i tvåtumsdimensioner men även 1-tumsrör förekommer. Innan
provtagning genomförts har 2 – 3 rörvolymer pumpats ur vilket i vissa fall innebär att omkring 60
l vatten har behövt omsättas. Pumpning har utförts med peristaltisk pump eller för hand med bailer.
Vattenproverna har analyserats med avseende på metaller, fraktionerade aromater och alifater,
PAH samt cyanid.

6 Bedömningsgrunder för miljö- och hälsorisker
Etapp 1
Avseende fyllnadsmaterialet jämförs halterna med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) samt även Avfall
Sveriges (2007) föreslagna haltgränser för farligt avfall (FA). Syftet med jämförelsen att främst
klassa de massor som behöver grävas upp men med tanke på de resultat som framkommit har även
en riskbedömning avseende spridningsrisker från fyllnadsmassorna genomförts.
Området avvattnas till Hansta träsk som i sin tur leder till Igelbäcken och vidare till Igelbäckens
naturreservat. Med tanke på detta och eftersom höga halter påträffats ställvis i fyllningen har även
spridningsrisker översiktligt bedömts.
Gällande asfalt används Avfall Sveriges riktvärde för farligt avfall som går vid en halt av 1000
mg/kg avseende PAH16. Utöver detta finns även rekommendation från bland annat Göteborgs
stad som kan tillämpas i samråd med tillsynsmyndigheten för att bedöma risker och möjligheter
med återvinning av asfalt med lägre PAH-halter.
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Etapp 2
Markanvändningen inom planområdet bedöms närmast motsvara känslig markanvändning, KM,
vilket i det generella fallet innebär att markkvaliteten inte ska begränsa inte val av markanvändning
och att grundvattnet skyddas inom området. Marken ska exempelvis kunna användas för bostäder,
daghem, odling eller liknande utan restriktioner. De exponerade grupperna antas vara känsliga
individer som barn men även vuxna och äldre. Människor ska kunna exponeras för aktuell
förorening under en livstid. Markekosystemet inom området skyddas utan restriktioner. Spridning
av föroreningarna till naturresurser som grundvattenakvifärer och ytvattenförekomster skyddas
och antas finnas i direkt anslutning till det förorenade området. Föroreningar ska inte heller kunna
spridas i fri fas.
Eftersom förhållandena inom utredningsområdet skiljer sig på flera punkter från det generella
scenariot bör nya platsspecifika riktvärden (PSRV) beräknas. De parametrar som har anpassats
diskuteras nedan och sammanfattas i tabell 2. En mer ingående diskussion för vissa skyddsobjekt
och exponeringsvägar görs också.
Skydd av markmiljö - Inga hotade eller särskilt skyddsvärda djur har sin huvudsakliga hemvist
inom området. Det förekommer heller inga speciellt skyddsvärda naturtyper. Parken är att betrakta
som ett stycke konstruerad natur på tidigare jordbruksmark. Anläggandet av parken inom
fastigheten har troligen förbättrat förutsättningarna för en naturlig nedbrytning av t.ex. organiska
kolväten som kan finnas. Risken för anrikning och bioackumulation av föroreningar och därmed
spridning till högre stående djur i näringskedjor i någon omfattande grad bedöms som låg.
Skydd av markmiljö bör inte uteslutande vara en styrande faktor för beslut om eventuellt
åtgärdsbehov inom fastigheten. Befintlig växtlighet och pågående markprocesser i den etablerade
parken främjar troligen en bakteriell nedbrytning av organiska kolväten och fastläggning av metaller
på naturlig väg. En åtgärd rubbar troligen en sådan pågående process och växtlighet och
markprocesser måste sedan återetableras under en lång tidsperiod.
Skydd av grundvatten – Det förorenade området ligger inom ett deponiområde som påverkat
kvaliteten i hög grad. En ”betydande påverkan” gör att grundvattnets kvalitet inte bedöms som
tillfredsställande för dricksvattenändamål. Även diffusa tillskott från vägar och infrastruktur
påverkar kvaliteten negativt. Föroreningar från utredningsområdet kan bidra till grundvattnets
bristfälliga kvalitet i okänd grad, men grundvattnets kemiska status kommer troligen inte att
förbättras inom en överskådlig framtid.
Skydd av grundvatten bör alltid beaktas till viss grad men med tanke på att den undersökta volymen
i etapp är bedöms vara av mycket liten betydelse jämfört med övriga fyllnadsmassor i området har
spridningsriskerna inte tagits med i bedömningen.
Skydd av människors hälsa – Med tanke på fastighetens tidigare beskaffenhet och verksamheter
bör eventuella risker, och därmed åtgärdsbehov, främst betraktas ur ett hälsoperspektiv. De
primära skyddsobjekten är följande:


Anställda inom kyrkogårdsförvaltningen



Barn och vuxna som tillfälligt besöker parken
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Med utgångspunkt från platsspecifika förutsättningar som på ett väsentligt sätt skiljer sig från
Naturvårdsverkets generella scenario föreslås att förändringar på indata i Naturvårdsverkets
beräkningsmodell görs enligt tabell 2.
Tabell 2. Indata i beräkningsmodell jämförda med generellt scenario för känslig markanvändning.
Avvikelse avser
Boende på platsen
Intag av dricksvatten
Intag av växter
Andel inomhusvistelse, inandning damm
Andel inomhusvistelse, inandning ånga
Halt organiskt kol
Längd på förorenat område
Bredd på förorenat område
Skydd av grundvatten

Utredningsområde
Nej
Beaktas ej
Beaktas ej
0
0
1%
100
200
Nej

Generellt KM
Ja
Beaktas
Beaktas
1
1
2%
50
50
Ja

Enhet

meter
meter

Halten organiskt kol har justerats efter förhållanden motsvarande beräkningar i rapporten
Storstadsspecifika riktvärden för Stockholm, Göteborg och Malmö (Sweco, 2009). I denna bedöms
fyllningsjord ha en lägre halt organiskt kol än naturlig jord, vilket passar bra för bedömningen då
det uteslutande är fyllningsjord som provtagits.
Skydd av grundvatten har inte bedömts vara relevant just i denna riskbedömning som enbart
omfattar det ytligaste jordlagret. I förhållande till den mycket stora mängd underliggande
fyllnadsmassor i området bedöms effekt av påträffade föroreningar inom det definierade
egenskapsområdet ha mycket begränsad effekt på grundvattenkvaliteten.

Grundvatten
SPIs (Svenska Petroleum Institutet) har tagit fram riktvärden för oljeförorenat grundvatten som
främst används vid sanering av drivmedelsstationer. Riktvärdena kan dock även användas som
grund för bedömning i andra liknande fall, till exempel för ett källområde och det finns därefter ett
antal olika tänkbara riskobjekt att välja emellan.
Grundvattnet inom utredningsområdet bedöms inte, varken på kort eller längre sikt, att komma att
användas som dricksvatten och det främsta upptaget av utströmmande vatten kommer framöver
att ske till en våtmark. Det finns två planerade byggnader i området av vilken det ena ska byggas
utanför det utfyllda området och den andra, Ceremonibyggnaden, kommer användas relativt sällan.
Vidare kommer grundvatten att användas för bevattning men dock inte av grödor eller ätbara
växter så som avses i benämningen i SPIMFABs rapport (SPI, 2010) och därmed anses inte heller
dessa riktvärden vara relevanta. Halter jämförs därmed främst med avseende på spridning till
våtmark.
För metaller används SGUs klassindelning (Rapport 2013:01) av grundvatten beroende på
påverkansgrad, se tabell 3.
Tabell 3. SGUs klassindelning enligt grad av påverkan.
Klassindelning
1
2
3
4
5

Grad av påverkan
Ingen eller obetydlig påverkan
Svag påverkan
Måttlig påverkan
Stark påverkan
Mycket stark påverkan
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7 Resultat
Etapp 1
En sammanställning av genomförda analyser för jordprov inklusive jämförelse med KM, MKM,
PSRV och FA, redovisas i Bilaga 2. Fullständiga analysrapporter redovisas i Bilaga 4. Resultat från
fältmätning samt fältanteckningar redovisas i Bilaga 3.
Allmänna intryck – fyllning
Generellt påträffas fyllningsmaterial bestående av tegel, betong och asfalt över hela
utredningsområdet tillsammans med sand, grus och lera i olika former och blandningar. Större
block och sten förekommer också i stor utsträckning. Inslag av metall, trä, plast och annat avfall
förekommer även men i relativt liten omfattning totalt sett. Tegel, asfalt och betong förekommer
dels som större samlingar, block eller balkar dels som småskaliga inslag i annat material. Utifrån
synintryck från gropar och borrhål över hela utredningsområdet framstår fyllnadsmaterialet som
mer blandat och osorterat i de västra delarna och mer ordnat i de östra där också inblandning av
sand, grus och lera är större. Variationen är dock hög även i liten skala vilket gör generaliseringarna
osäkra.
Fyllningen överlagras av ett ca 0,1 – 0,3 m tjockt matjordskikt där avfall inte påträffats. I vissa
områden påträffas fyllning av rivningsmaterial direkt under detta skikt och i andra områden
förekommer först ett lager med fyllningsjord av sand, grus och lera. Detta gäller såväl på gräsytor
som inom den planterade björkskogen.
Vatten påträffas i ett flertal punkter varav de flesta lågt liggande i terrängen men vatten hittas även
högre upp längs med kanten av själva tippen. Sannolikt förekommer minst en och kanske flera
grundvattenytor i fyllningen ovan den naturliga nivån då tätare lerlager förekommer blandat med
lösare fyllning.
Material invid grundvattenytan har på flera platser en distinkt lukt som bäst kan beskrivas som
gammalt träsk. I detta jordlager påträffas också en del trämaterial vilket stämmer överens med de
tidigare presenterade flygbilderna över området då plankor och lastpallar kan ses utslängda i
området.
Lukt av drivmedel/olja har även påträffats i ett par punkter vilket också gett utslag på PIDmätningarna och det får antas att vissa områden är påverkade av olja även om större delen av
fyllningen är torr och relativt luktfri. Oljelukt kan också kopplas ihop med fynd av blågrå
lera/fyllning som förekommer i ett stråk i mitten av utredningsområdet och ofta också i samband
med påträffande av vatten.
Fyllningsdjupet varierar kraftigt över området från att i vissa delar vara mer än 3 m till att det i
andra delar inte påträffas någon direkt fyllning alls. I de flesta punkter påträffas dock det som antas
vara naturlig mark bestående av varvig lera eller torv före gräv- eller borrstopp.
I nedanstående stycken redovisas/kommenteras de punkter där föroreningshalter över MKM
påvisats eller där kommentarer av annat skäl anses behövas. Resultaten redovisas i sammanfattande
tabeller som dock inte ska anses vara representativa för området då analyserna delvis är riktade till
mer förorenade områden.
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Metaller

Generellt påvisar den kemiska analysen låga halter av metaller i fyllnadsmaterialet, endast fyra av
de analyserade proverna påvisar halter över MKM. Se tabell 4 nedan för sammanställning av
resultat:
Tabell 4. Redovisning av antal prov med påträffade metallhalter över KM, totalt 52 analyserade prover.
Cd

Co

Hg

Ni

Pb

Zn

KM – MKM

4

2

1

1

14

1

MKM – FA

0

0

0

0

0

2

7.1.2

Fraktionerade alifater och aromater samt oljeindex

Analyserade prover påvisar generellt låga halter av oljekolväten med ett par undantag. De punkter
som överskrider MKM sammanfaller med de punkter där tydlig lukt kunde kännas vid
provtagningstillfället, se tabell 5.
Tabell 5. Redovisning av antal prov med påträffade halter av oljefraktioner över KM, totalt 69 analyserade prover.
KM - MKM
MKM - FA

Alifater
>C16-C35
8
1

Aromater
>C8-C10
1
0

Aromater
>C10-C16
2
2

Aromater
>C16-C35
3
1

Utöver analys av fraktionerade alifater och aromater valdes även sex prov för analys av oljeindex
och resultatet från dessa analyser presenteras nedan. Urval för dessa analyser har gjorts på syn- och
luktintryck samt på PID-mätningar, se tabell 6.
Tabell 6. Jämförelse mellan oljeindex och fraktionerade alifater (sista raden).
18GM – 103
0-0,5 m

18GM - 105
0-0,5 m

18GM - 126
0-1,5 m

18GM - 137
2-2,5 m

18GM - 174
0-1 m

18H - 114
1,5-2 m

oljeindex >C10-<C40

<20

<20

20

63

11200

503

fraktion >C10-C12

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

188

<2.0

fraktion >C12-C16

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

202

5,9

fraktion >C16-C35

<10

<10

15

48

8140

402

fraktion >C35-<C40

<5.0

<5.0

<5.0

14,7

2710

94,4

C16-C35

<20

<20

<20

<20

970

76

Vid granskning av kromatogram för punkterna 18GM-174 och 18H-114 görs tolkningen att oljan
sannolikt är äldre motor- eller mineralolja, se figur 4 nedan. De lättare fraktionerna har troligen
avdunstat eller spritts längre i grundvattenriktningen och kvar finns längre kolkedjor och tyngre
PAH:er. Det verkar även vara så att analysen av fraktionerade alifater riskerar att underskatta
totalhalterna eftersom en stor andel av oljan återfinns i fraktioner som inte ingår analyspaketen för
fraktionerade alifater.
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Figur 4. Kromatogram punkt 18GM-174 0-1 m
Med anledning av ovanstående resultat har ytterligare 18 prov skickats in för analys i ett område
där de första provsvaren indikerar förekomst av alifater och PAH, resultaten finns sammanställda
i bilaga 2. Dessa prover har analyserats med avseende på fraktionerade alifater, aromater, PAH och
BTEX och oljeindex för att om möjligt utreda om risk finns att oljeskador inte syns i den
fraktionerade analysen.
Resultaten visar att fraktionerade alifater detekteras över rapporteringsgräns i 10 av 18 prov och
oljeindexsanalysen påvisar detekterbara halter i 17 av 18. Generellt visar oljeindex också på högre
halter vilket dock är förväntat. Mellan två och tio gånger så hög halt rapporteras men då ingår
tyngre kolväten i fraktionen C35 – C40 i analysen vilket inte ger jämförbara resultat.
7.1.3

PAH

Låga halter PAH:er återfinns i nästan all fyllning och halterna fördelas enligt tabell 7 nedan:
Tabell 7. Sammanställning av antal analyssvar över föreslagna riktvärden, totalt antal prover = 69 st.
KM – MKM
MKM – FA
FA

PAH-M
11
9
0

PAH-H
32
12
2

Halterna ligger generellt lågt men är allmänt förekommande. Ett par undantag finns dock i de
västra delarna av området där halter över 100 mg/kg PAH-H förekommer. Dessa höga halter
sammanfaller dock med fynd av tjärasfalt vilket också antas vara källan till de förhöjda halterna i
fyllningen. Små fragment av tjärasfalt påträffas allmänt i fyllningen.
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PCB

Analys av PCB har ingått i analyserna med Enivpack, totalt tio stycken. Rapporteringsgränsen i
vald analys (0,011 mg/kg) är dock högre än riktvärdet för KM (0,008 mg/kg) vilket innebär att
PCB i lägre halter kan förekomma i området. Endast ett analyserat prov har påvisat halter av PCB
över rapporteringsgränsen; 18H-108 1-2 m där halten anges till 0,11 mg/kg. Halten understiger
därmed riktvärdet för MKM vilken ligger på 0,2 mg/kg. Enligt fältanteckningarna bestod fyllningen
i den aktuella punkten till stora delar av rivningsavfall så som trä, tegel, betong och asfalt.
7.1.5

Bekämpningsmedel och klorerade alifater

Analys av fyllnadsmaterial har inte påvisat några halter av bekämpningsmedel eller klorerade alifater
över rapporteringsgränsen.
7.1.6

Asfalt

Sex asfaltsprov vilka har påträffats i olika provgropar spritt över utredningsområdet har skickats in
för analys. I ett av proven påträffades PAH16-halter över 1000 mg/kg vilket är gränsen för farligt
avfall, i de övriga var PAH-halterna relativt låga. Benämningen på det prov som innehöll höga
halter PAH har dock förväxlats; i punkt 18H-101 påträffas enligt fältprotokollet inga
fyllnadsmassor medan det i punkt 18H-107 påträffas tegel, asfalt och betong. Samma typ av asfalt
som i punkt 18H-107 påträffades även i närliggande punkter varför det kan antas att de förhöjda
PAH-halter som uppmätts i gravområde 4 också härstammar från asfalt som där förekom i mindre
fragment.
Vid genomförandet av undersökningens andra etapp påträffades asfaltsfragment intill ett flertal av
de då ännu inte helt återställda groparna. Vissa av dessa fragment var tydligt av äldre sort och av
mycket mjuk sort. Misstanke om att tjärasfalt kan förekomma även inom andra områden är
fortsättningsvis stark.

Etapp 2
Allmänna intryck – Ytlig fyllning
Provtagning av ytlig jord 0,1 – 0,3 m i 18 delområden inom utredningsområdet genomfördes på
två dagar då även ytliga prov från ett antal vägsträckor togs ut samt grundvattenprovtagning
utfördes.
Ytlig jord gav intryck av att vara mycket likartad över hela området med viss variation i djup. I
relativt många punkter hindrades djupare provtagning av stopp mot block eller hårdare fyllning. I
ett par områden har asfalt och/eller betong påträffats i ytan. Mestadels var fyllningen att betrakta
som lerig med vissa inslag av sand och grus. Ibland förekom spår/fragment av tegel men i övrigt
påträffades mycket lite avfall. Ingen lukt eller andra avvikande intryck har framkommit.
Provtagningen av vägavsnitten kunde genomföras utan att några direkta avvikelser noterades.
Fyllningen är sandig/grusig utan avfall.
Resultaten finns sammanställda i bilaga 2.
7.2.1

Metaller

Inga metaller förekommer i halter över MKM. Barium, kvicksilver, bly och zink påträffas över
KM i fyra delområden, Äng 1, 3 och 4 samt Skog 6. I delområde Äng 3 påträffas kvicksilver, bly
och zink i halter över KM, i Skog 6 barium och zink, i Äng 1 och 4 endast bly.
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Fraktionerade alifater och aromater

Generellt förekommer tunga alifater C16-C35 i ytlig fyllning men halterna understiger KM i
samtliga undersökta områden. Dessa ämnen är inte särskilt hälsoskadliga och riktvärdet är satt med
hänsyn till markmiljö.
Aromater C10-C16 över KM förekommer i ett delområde, Äng 3. Även för denna oljefraktion är
riktvärdet främst satt för att skydda markmiljön och betydligt högre halter krävs för påverkan på
människors hälsa.
7.2.3

PAH

Tunga PAH:er förekommer allmänt i den övre fyllningen och i ett område, Äng 3, överskrids
riktvärdet för MKM tre gånger. KM överskrids i minst åtta av arton övriga områden. Medelhalten
ligger på ungefär 6 mg/kg men statistiska beräkningar med programmet ProUCL där variationen i
data även beaktas bedöms den sanna medelhalten underskrida 24,7 mg/kg, UCLM 95. Den stora
variationen mellan dessa två värden bedöms bero på den betydligt högre halten i område Äng 3.
7.2.4

PCB

PCB har påträffats i ett delområde i en halt ca 4 ggr riktvärdet (0,036 mg/kg) för KM i delområde
Äng 4. I övrigt påvisas inga halter över KM inom utredningsområde området varken i de sex
separata analyserna med mycket låg rapporteringsgräns eller i screeninganalyserna med Envipack
som dock har en rapporteringsgräns som ligger över det generella riktvärdet för KM.
7.2.5

Bekämpningsmedel och klorerade alifater

Inga halter över rapporteringsgränserna har påvisats i analyserna.

Grundvatten
Två vattenprov (123 och 133) har tagits på inströmmande vatten i provgropar. Proverna har
analyserats med ett brett analyspaket, Envipack, på filtrerade prover eftersom partikelbundna
föroreningar inte är av intresse då provtagningen är påtagligt störd.
Ytterligare fyra analyser finns redovisade från grundvattenprovtagningen. Dessa prover har
analyserats med avseende på metaller, aromater, fraktionerade alifater, PAH och cyanid.
Grundvattenprovtagningen genomfördes i befintliga stålrör där skicket från början var okänt.
Samtliga rör är relativt djup satta i det undre grundvattenmagasinet. Rördimensionerna är dessutom
grova (två tum) vilket medför att en relativt stor volym vatten måste omsättas innan provtagning
kan genomföras. Grundvattennivåer har lodats i samtliga rör före omsättning och provtagning, och
rörens totala djup har även uppskattats med lodets måttband. Totalt provtogs vatten i fyra rör varav
det i minst tre luktade tydligt av olja/diesel.
Se tabell 8 och 9 nedan för jämförelse med klassindelning för metaller (SGU) och oljefraktioner
(SPI):
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Tabell 8. Resultat från grundvattenprovtagning avseende metaller och klassindelning enligt SGUs
bedömningsgrunder (Rapport 2013:01).
Klassindelning enl. bedömningsgrunder
Ämne

123

133

G10S
003

G10S
001

G12S
004

G11S
005

1

2

3

4

5

0,574

0,411

0,418

As

µg/l

3,1

4,6

0,722

<1

1-2

2-5

5-10

≥10

Ba

µg/l

127

131

120

412

305

169

-

-

-

-

-

Cd

µg/l

<0.20

<0.20

0,00676

0,00941

0,00349

0,005

<0,1

0,1-0,5

0,5-1

1-5

≥5

Co

µg/l

3,81

12

1,76

0,908

0,271

0,566

-

-

-

-

-

0,0666

0,0773

0,191

Cr

µg/l

10,4

45,3

0,62

<0,5

0,5-5

5-10

10-50

≥50

Cu

µg/l

8

32,6

8,05

2,86

1,05

2,61

<20

20-200

200-1000

1000-2000

≥2000

Hg

µg/l

<0.020

<0.020

0,00233

<0.002

<0.002

<0.002

<0,005

0,005-0,01

0,01-0,05

0,05-1

≥1

Mo

µg/l

2

2,5

0,797

0,886

0,0944

0,311

-

-

-

-

-

8,71

0,882

4,44

Ni

µg/l

6,3

26,9

9,01

<0,5

0,5-2

2-10

10-20

≥20

Pb

µg/l

6,2

18,8

0,0187

0,0231

<0.01

<0.01

<0,5

0,5-1

1-2

2-10

10≥

Zn

µg/l

33,5

84,4

20,3

3,52

3,96

2,24

<5

5-10

10-100

100-1000

≥1000

V

µg/l

10,5

52,2

0,429

0,312

0,146

0,262

-

-

-

-

-

Tabell 9. Resultat från grundvattenprovtagning avseende fraktionerade alifater, aromater, BTEX, PAH och
cyanid.
Ämne
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylen
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
PAH-L
PAH-M
PAH-H
MTBE
CN total
CN (fri)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

123
<10
<10.0
<10
<10
<10
<0.20
<0.50
<0.10
<0.15
<0.30
0,071
<1.0
1,9
1,6
<0.056
<0.20
-

133
<10
<10.0
<10
<10
16
<0.20
<0.50
<0.10
<0.15
<0.30
<0.775
<1.0
<0.021
<0.035
<0.056
<0.20
-

G10S003
<10
<10
20
113
0,72
1,36
<1.0
2,5
3,1
<0.056
<5
<5

G10S001
<10
<10
<10
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<0.015
<0.025
<0.040
<5
<5

G12S004
<10
<10
<10
<10
<0.30
<0.775
<1.0
<0.015
<0.025
<0.040
<5
<5

G11S005
<10
<10
<10
<10
<0.30
<0.775
<1.0
0,08
<0.025
<0.040
<5
<5

SPI
Våtmark
1500
1000
1000
1000
1000
1000
2000
700
1000
150
15
15
40
15
3
15000
50*
50*

*Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier (SLVFS, 2001:30).
Utöver vad som redovisats ovan förekommer inga övriga analyserade ämnen i halter över
rapporteringsgräns.
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8 Riskbedömning
Fyllningsmaterial
Utifrån hittills utförda undersökningar framstår den torra fyllningen som hanterbar genom
urschaktning, sortering, provtagning och sedan antingen återvinning inom projektet (fall A) eller
transport till godkänd mottagningsanläggning (fall B). Detta har varit den huvudsakliga hanteringsplanen av massorna i området men bedöms inte kunna appliceras på de starkt PAH-förorenade
massorna med tydlig lukt av drivmedel/olja som påträffats i blöt fyllning. Föroreningens
utbredning är inte helt känd, varken i djup eller plan, men vissa antaganden går att göra med
tillgängligt underlag och främst bör spridningsriskerna beaktas.
I utredningsområdets mittersta stråk har PAH och/eller oljeförorenad fyllning påträffats i såväl
djupare som ytlig fyllning från Granholmstoppens södra sida ner mot våtmarken. Det var inte
förväntat att påträffa oljeförorening i våtmarksområdet eftersom det där inte finns någon tillförd
fyllning och området antogs därför vara rent. Förorening i detta område måste alltså ha tillförts på
annat vis. Därmed antas att det sker en spridning av någon form av oljeprodukt, möjligen i fri fas,
till våtmarksområdet från Granholmstoppen. Spridningen sker sannolikt på det tätare lerlager som
tidigare utgjorde träskmarken eller på tillförd lera, alltså samma väg som grundvattnet i området.
Se figur 5 nedan för tänkt spridningsriktning.

Figur 5. Bedömt oljeskadat område med uppskattade gränser.
Påträffade halter av PAH och tolkning av oljeindex ger en indikation på att föroreningen utgörs av
tunga oljefraktioner av hittills okänt ursprung. Provtagning av djupare grundvatten med avseende
på cyanid har inte givit något resultat men det finns en misstanke om att föroreningen kan ha sitt
ursprung i schaktmassor från en gasverkstomt. Det finns obekräftade källor angivna i tidigare
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undersökningar om att gasverksmassor ska ha körts till Granholmstoppen men detta har än så
länge inte kunna påvisas i några analyser. Förekomst av tunga alifater, PAH-H och cyanider är
tydliga kännetecken för gasverksavfall och därmed är det viktigt att fortsatta utredningar omfattar
analys av cyanid.
Tillgänglig information gör det inte möjligt att göra en direkt riskbedömning förs istället på
diskussionsnivå enligt resonemanget ovan. Riskerna för ökad spridning i samband med projektet
är stora och ytterligare utredningar bedöms vara nödvändiga för att kunna bedöma storlek och
omfattning på skadan och för att kunna föreslå åtgärder. Projektet ger samtidigt möjligheter att
samla upp, provta och vid behov behandla utströmmande förorenat grundvatten från området.

Ytlig jord
Resultaten från provtagningen av ytlig jord (Etapp 2) indikerar att föroreningshalterna skiftar
relativt lite över området. Högre halter påträffas dock i det västra området, Äng 1 – 4, där PAH-H
och PAH-M förekommer över riktvärdet för MKM. Även metaller påträffas över KM (Hg, Pb och
Zn) i högre grad än i det övriga området, och utöver metaller påträffas där aromater C10-C16 samt
PCB över KM.
Detta talar för att göra en uppdelning i två egenskapsområden där delområdena Äng 1 – 4 utgör
ett mer förorenat område och resterande delområden, Äng 5 – 11 och Skog 1 – 7 utgör ett annat
mindre förorenat område.
Avgränsningen mellan dessa två egenskapsområden är inte helt definierad, framförallt norrut, men
antas i detta skede sträcka sig från det mer förorenade området fram till de delområden där lägre
halter detekterats, se figur 6. Avgränsning åt norr görs tillfälligt mot gångvägen som utgör gräns
för utredningsområdet. I väst kan samma avgränsning göras men väster om vägen har ingen fyllning
påträffats så där förutsätts att området är rent. Det mer förorenade området uppskattas i nuläget
till ca 2 ha.
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Figur 6. Ungefärlig utbredning av den mer förorenade ytan (orange markering).
Utifrån förutsättningarna inom utredningsområdet har följande platsspecifika riktvärden beräknats
för de ämnen som förekommer över det generella riktvärdet för KM, se tabell 10.
Tabell 10. Beräknade platsspecifika riktvärden (mg/kg TS) för skyddsobjekten.
Ämne
Hg - Kvicksilver
Pb - Bly
Zn - zink
PAH, summa M
PAH, summa H
Aromat >C10-C16
PCB, summa 7

Skydd av
hälsa1
5,3
83
18000
80
3,5
1700
0,036

Skydd av
markmiljö
5
200
250
10
2,5
3
0,1

Skydd av
ytvatten
0,3
450
1200
7,1
9,2
33
0,095

Avrundat
riktvärde
0,30
80
250
7,0
2,5
3,0
0,035

KM
0,25
50
250
3,5
1
3
0,008

1. Integrerat och justerat hälsoriskvärde

Antalet analyser inom det mer förorenade området är inte tillräckligt stort för att medge statistiska
bedömningar av medelvärden, totalt finns fyra värden utom för PCB där endast två analyser gjorts.
Statistiska analyser som exempelvis UCLM95 kräver minst åtta och gärna fler än tio mätvärden.
Istället görs en enkel jämförelse mellan resultaten från enskilda delområden Äng 1 – 4, se tabell 11.
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Tabell 11. Jämförelse mellan platsspecifika riktvärden och provtagningsresultat (mg/kg TS).
Ämne
Hg - Kvicksilver
Pb - Bly
Zn - zink
PAH, summa M
PAH, summa H
Aromat >C10-C16
PCB, summa 7

Äng 1
<0.2
90
196
5,6
6,2
<1
-

Äng 2
<0.2
40,3
120
2
3,2
<1
<0.007

Äng 3
0,299
71,7
273
30
30
4,4
-

Äng 4
<0.20
52,4
223
1,9
2,6
<1.24
0,036

PSRV
0,30
80
250
7,0
2,5
3,0
0,035

KM
0,25
50
250
3,5
1
3
0,008

Eftersom riskbedömningen fokuserar på skydd av människors hälsa är påträffade halterna av bly,
PAH-H och PCB av stor betydelse även om skydd av markmiljö också bör beaktas. Riktvärdet
gällande skydd för hälsa överskrids för bly i ett delområde, PAH-H i två och PCB i ett.
Utifrån befintligt underlag görs bedömningen att det inte finns något åtgärdsbehov för bly som
endast överskrids med ca 10 % i en punkt vilket kan anses ligga inom ramen för analysens
mätosäkerhet. Åtgärdsbehovet för PCB är oklart eftersom analyser saknas i två delområden och
överskrids med mycket liten marginal i ett.
Det bedöms dock finnas ett åtgärdsbehov avseende PAH-H där riktvärdet för hälsa överskrids i
två av fyra delområden, Äng 1 och 3, med 2 till 9 ggr.
Ytan på det mer förorenade området är omkring 20 000 m2 och djupet uppskattas till 0,3 m vilket
ger en volym på 6000 m3.
Inom det mindre förorenade området, Äng 5 – 11 och Skog 1 – 7, påträffas PAH-H, barium och
zink i någon punkt över KM. Eftersom det inom detta område finns tillräckligt med data för kunna
göra statistiska beräkningar och skattningar av det sanna medelvärdet används UCLM-95 värden
för jämförelsen.
I praktiken är det omöjligt att bestämma den sanna medelhalten för ett ämne inom en yta. Ett
oändligt antal stickprov skulle behövas för detta. Därför behöver en uppskattning av den sanna
medelhalten göras. En sådan kan utföras med olika statistiska metoder.
Den enklaste metoden för att uppskatta den sanna medelhalten är ett beräkna ett enkelt aritmetiskt
medelvärde. Med ett tillräckligt antal analysresultat kan denna metod ge en bra uppskattning. Detta
blir dock kostsamt eftersom ett mycket stort antal prov behöver analyseras.
En annan metod för att uppskatta en trolig övre nivå för den sanna medelhalten är att beräkna den
övre konfidensnivån för medelvärdet, eller upper confidence limit of the mean (UCLM). Detta görs
normalt med 95% konfidensgrad, dvs. sannolikheten är 95% att det sanna medelvärdet understiger
det framräknade UCLM-värdet. Detta ger även en säkerhetsmarginal som är förenlig med
Miljöbalkens försiktighetsprincip.
UCLM 95 kan beräknas med olika metoder och programvaror. Ett vanligt verktyg för beräkningen
är att använda programmet ProUCL (US-EPA, 2013) som även använts för att utvärdera
analysresultaten från det aktuella utredningsområdet, se tabell 12 nedan.
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Tabell 12. Jämförelse mellan medelhalter, skattade medelhalter och platsspecifika riktvärden.
Ämne
Ba - Barium
Zn - zink
PAH, summa H

Medelvärde
103,6
106,9
0,8

UCLM95
144,4
132,6
1,59

Fördelning
Non-parametric
Gamma
Gamma

PSRV
250
2,5

KM
200
250
1

Resultaten visar att den skattade medelhalten av PAH-H överskrider det generella riktvärdet för
PAH-H. Dock ligger halten under riktvärdet för skydd av hälsa som ligger på 3,5 mg/kg. Beräkning
av PRSV har också gjorts enligt samma princip om för det förorenade området med den enda
skillnaden att storleken ändrats till 200 x 300 m. Förändringen medförde ingen ändring av riktvärdet
(2,5 mg/kg) vilket innebär att den skattade medelhalten av PAH-H inom området underskrider
beräknat riktvärde.

9 Bedömning och rekommendationer
Fyllningsmaterial
Föroreningshalterna i fyllningsmaterialet, framförallt avseende metaller, bedöms generellt vara låga
och de främsta föroreningskällorna som detekterats utgörs av PAH och bly. Ställvis förhöjda halter
av framförallt PAH förekommer i områden där tjärasfalt påträffats men i övrigt bedöms
föroreningshalterna vara ganska jämt fördelade över ytan trots materialets okulärt oregelbundna
sammansättning. Torra rivnings- och schaktmassor utan synlig förekomst av asfalt bedöms kunna
hanteras relativt fritt inom utredningsområdet under förutsättning att systematisk miljökontroll
genomförs. Om asfalt förekommer bör provtagning genomföras för att avgöra om återvinning är
möjligt samt som underlag till mottagningsanläggningar.
Styrande parameter för torra och leriga fyllnadsmassor bedöms i detta skede vara förekomst av
PAH.
I områdets mitt förekommer ett stråk med tyngre oljefraktioner omkring den mättade zonen.
Resultatet från genomförd provtagning indikerar att föroreningen kan vara utbredd över ett relativt
stort område. Föroreningskällan återfinns sannolikt längre in i fyllnadsmassorna i Granholmstoppen och spridning sker eller har skett genom fyllningen till områdets sydöstra lågpunkt, Hansta
träsk. Inom detta område har förhöjda halter PAH och tyngre oljefraktioner påträffats i varierande
halter och fynden överensstämmer med den beräknade strömningsriktningen av grundvatten från
Granholmstoppen. Föroreningen rör sig sannolikt inte i vattenfasen utan rör sig förmodligen längs
med tätare jordlager som återfinns under den lösare och mer genomsläppliga fyllningen, alltså
samma väg som vattnet letar sig fram. Spridningsriskerna är okända.
Blöta och/eller oljeförorenade schaktmassor är svåra att behandla på plats vilket innebär att en stor
andel av de massor som grävs upp i detta område måste transporteras direkt till en deponianläggning. Mellanlagring bör undvikas då spridningsrisken kan vara stor. Vidare saknas en del
information om föroreningssituationen, framförallt vid områdets lågpunkt där storskalig schakt ska
genomföras för att skapa den planerade vårmarken.
Ovanstående bedömning ger upphov till en rad problemställningar som behöver utredas vidare.
Det antas att spridning sker även idag och att de gravöar som ska schaktas ut inom detta påverkade
område också kommer att fortsätta påverkas sedan schaktarbetet slutförts. Detta skulle i så fall
innebära en mycket hög risk för att de massor som läggs tillbaka i gravöarna kommer att
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återkontamineras. En långsiktig lösning på problemet måste utredas och presenteras innan
schaktarbetet påbörjas.
Rekommendationen avseende fyllnadsmassorna är att genomföra en kompletterande undersökning
inom det område där oljeföroreningar förekommer. Syftet med kompletteringen är att fastställa
utbredningen men också att noggrannare klargöra föroreningsgraden som med nuvarande underlag
är mycket svårbedömd.

Ytlig jord
Resultaten från provtagning av ytlig jord ger en indikation om att föroreningssituationen kan vara
skiftande över utredningsområdet. Det föreslås en uppdelning i två egenskapsområden och i det
mer förorenade området finns sannolikt ett åtgärdsbehov då det inte är uteslutet att förekommande
halter av främst PAH-H men eventuellt också bly och PCB utgör en hälsorisk.
Åtgärdsalternativen är flera och hänsyn måste tas till att det mer förorenade området idag är att
betrakta som en deponi samt att området är relativt stort. Vissa ytor kommer att schaktas bort
fullständigt i samband med anläggandet av gravöarna och de mellanliggande ytorna kommer under
anläggningsskedet att påverkas kraftigt av tunga transporter och maskiner. Åtgärder behöver vidtas
för att undvika föroreningsspridning i anläggningsskedet.
Rekommendationen avseende ytlig jord är att utföra en kompletterande undersökning i syfte att
avgränsa det mer förorenade området och föreslå åtgärder som medför att riskerna med att vistas
på området blir acceptabla liksom att undvika föroreningsspridning i anläggningsskedet.

Grundvatten
Provtagning av grundvatten har genomförts genom två olika metoder: dels har inströmmande
markvatten provtagits i två provgropar och dels har djupt liggande grundvatten provtagits i fyra av
områdets befintliga grundvattenrör. De ytligare proverna påvisar betydligt högre halter av
föroreningar än de djupare proverna. Dock kan representativiteten i båda fallen diskuteras. Ett
prov taget i en provgrop är per definition väldigt stört och påträffade halter bedöms inte vara
lämpade för djupare bedömningar, däremot ger de en indikation på vilka ämnen som kan finnas i
detekterbara halter.
Gällande provtagning av djupt liggande grundvatten är detta kanske mer intressant ur ett längre
perspektiv och för att utreda om ytligare och mer förorenade magasin står i kontakt med djupare.
Enligt de analyssvar som inkommit för det djupare magasinet är föroreningshalterna låga vilket är
positivt. Utifrån projektets perspektiv är det dock mer intressant att veta om det ytligare
grundvattnet innehåller föroreningar och i så fall i vilka halter.
Rekommendationen avseende grundvatten är att komplettera nuvarande djupt satta grundvattenrör
med nya rör som sätts i ytligare magasin där det finns en stark misstanke om pågående
föroreningstransport. Syftet med den utökade provtagningen skulle i så fall vara att ta fram
fördjupad information om spridningsförutsättningar, föroreningshalter samt för övervakning.
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10 Sammanfattning
Följande sammanfattande bedömning görs utifrån det samlade dataunderlaget från markundersökningen.
Genomförd provtagning bedöms vara tillräcklig för att bedöma föroreningsgraden av torr fyllning
med inslag av sand, grus och torrskorpelera. Huvudkällan till förorening i denna typ av fyllning
bedöms vara asfalt och där detta material förekommer rekommenderas provtagning för
bestämning av främst PAH-halter. Fyllning av denna typ bör i relativt stor utsträckning kunna
återanvändas inom utredningsområdet om de tekniska förutsättningarna uppfylls.
Grövre block, betongelement och eventuellt större samlingar av tegel bör kunna sorteras ut och
hanteras för sig, men fyllningen är generellt mycket omblandad och det finns endast begränsade
möjligheter att sikta och sortera massorna på plats. Att fyllningen till relativt stor andel består av
lera försvårar finare sortering.
Torra, luktfria fyllningsmassor utan inslag av asfalt föreslås utifrån tillgängligt underlag kunna
hanteras som förorenat upp till MKM. Omfattande miljökontroll kommer att behövas i
anläggningsskedet för att kontrollera att detta antagande stämmer överens med de faktiska
förhållandena. Detta bör beskrivas närmare i en miljökontrollplan som upprättas och bifogas den
anmälan om avhjälpande åtgärd (sanering) som ska föregå markentreprenaden. Anmälan görs till
Stockholms Stads Miljöförvaltning enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd senast 6 veckor innan markarbeten påbörjas.
Påträffad oljeförorening behöver utredas närmare innan någon detaljerad bedömning kan lämnas.
Utbredningen är inte känd och tillräckligt underlag för att kunna bestämma representativa halter
saknas. Detta arbete bedöms vara prioriterat eftersom spridningen förmodligen är pågående och
därmed också påverkar verksamheten på sikt förutom att kostnadsuppskattningen för planerad
schakt blir mycket osäker.
Kopplat till oljeskadan rekommenderas en kompletterande provtagning av grundvatten i det eller
de övre magasinen eftersom denna vattenförekomst misstänkts vara betydligt mer förorenat än de
djupare och eftersom det kommer att påverkas av de kommande arbetena.
Gällande ytlig jord bedöms största andelen uppfylla de krav som ställs för den planerade
markanvändningen. Ett område i den västra delen av utredningsområdet bedöms inte uppfylla
kraven och där rekommenderas en kompletterande undersökning i syfte att främst avgränsa skadan.
Den kompletterande undersökningen bör också ha som syfte att bedöma vilken eller vilka åtgärder
som är lämpliga att vidta för att minska riskerna.
Stockholm den 1 juni 2018
Hifab AB, Miljöteknik

Björn Pinner
Projektledare miljö
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