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RITNINGAR
N101
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N201

Provtagningspunkter, utförd undersökning

N301

Föroreningssituation (halter mot jämförvärden)

SAMMANFATTNING
WSP Environmental har på uppdrag av Exploateringskontoret utfört en
miljöteknisk markundersökning vid Hagsätravägen, Stockholms Stad.
Syftet med undersökningen var att utreda föroreningssituationen inom ett
område där det planeras byggas bostäder.
Arbetet har omfattat upprättande av provtagnings- och analysplan,
provtagning av jord och asfalt med grävmaskin, laboratorieanalyser samt
framtagande av rapport med förenklad riskbedömning och
rekommendationer för hantering av eventuella överskottsmassor.
Genomförda undersökningar Hagsätravägen visar att:
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 Förhöjda halter av metaller förekommer ställvis i jord inom området, i
nivå med eller strax över riktvärde för KM. Den förenklade
riskbedömningen visar att det utifrån nuvarande och planerade
markanvändning inte föreligger något åtgärdsbehov.
 Eventuella överskottsmassor i samband med planerade
anläggningsarbeten behöver omhändertas på godkänd
mottagningsanläggning med preliminär avfallsklassificering som
icke-farligt avfall.

1

INLEDNING

1.1

UPPDRAG OCH SYFTE

WSP Sverige AB har på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholms stad,
gjort en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Hagsätravägen i
Rågsved, Stockholms Stad. Se figur 1.
På området planeras byggnation av flerbostadshus.
Syftet med markundersökningen är att översiktligt bedöma:


Om området är förorenat eller inte.



Eventuella föroreningars koncentration och utbredning i mark.



Om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk.



Behov av kompletterande utredningar eller riskminskande åtgärder.



Hur överskottsmassor ska hanteras i kommande entreprenader.

1.2

ORGANISATION

Robert Koski - Uppdragsledare
Charlotte Ceder - Handläggare
Charalampos Barkas - Fälttekniker
Olle Becker - Fälttekniker
Magnus Dalenstam - Kvalitetsgranskare

1.3

OMFATTNING
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Arbetet har omfattat följande moment:







1.4

Inventering inklusive sökningar i öppna databaser samt platsbesök.
Upprättande av provtagnings- och analysplan.
Fältarbete med maskingrävda provgropar för jordprovtagning.
Laboratorieanalyser.
Rapport inklusive förenklad riskbedömning.
Rekommendationer för hantering av eventuella överskottsmassor.

BEGRÄNSNINGAR

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt
under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om
rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för.
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas
att det finns föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts
eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.

2

OMRÅDESBESKRIVNING

2.1

LOKALISERING

Undersökningsområdena utgörs av två skogsområden och gräsytor på
vardera sida om Hagsätravägen som går genom området i nordvästligsydostlig riktning, se figur 1. Närliggande fastigheter är bostadshus.

Figur 1 Undersökningsområdet är rödmarkerat.
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2.2

GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Området utgörs främst av glacial lera ovan på urberg. Se figur 2.
Föreliggande undersökningar visar att naturlig jord inom området utgörs av
sand, silt och torrskorpelera. Berg i dagen förekommer ställvis inom området.

Figur 2. SGU:s jordartskarta. Gul färg illustrerar glaciär/postglacial lera och röd färg

illustrerar berg. (Källa: SGU, 2018).

2.3

RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN
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Närmaste recipient är Magelungen, som ligger cirka 2 kilometer sydost om
undersökningsområdet. Enligt VISS- Vatteninformationssystem Sverige är
den kemiska statusen för Magelungen ”uppnår ej god kemisk status”, och
den ekologiska statusen ”otillfredsställande ekologisk status”.
Området är dock kopplat till ett ledningsnät som leder dagvatten till en annan
recipient. Ledningen vid Hagsätravägen är kopplad till ledningsnätet som
släpper ut vatten i Mälaren-Fiskarfjärden, via Älvsjö-Mälartunneln (Sweco,
2017). Mälaren-Fiskarfjärden bedöms ha god ekologisk status, men uppnår
ej god kemisk status.
Det finns inte några enligt miljöbalken skyddsvärda områden eller arter inom
eller i direkt anslutning till undersökningsområdet.

3

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Marken i undersökningsområdet är idag skogsområde och gräsytor intill
Hagsätravägen. Det finns inga uppgifter om tidigare verksamheter som kan
ha medfört risk för förorening. Omgivande fastigheter består idag av
bostadshus.
Den planerade användningen av marken på området är byggnation av
flerbostadshus.

4

TIDIGARE UTREDNINGAR OCH
UNDERSÖKNINGAR

Structor Geoteknik Stockholm AB utförde en geoteknisk undersökning under
september 2017 med syfte att redovisa mark-, grundvatten och
grundläggningsförhållanden för planerade byggnader.
Den geotekniska fältundersökningen visade inga indikationer på
markföroreningar inom området.

5

GENOMFÖRANDE AV
UNDERSÖKNINGEN

5.1

AVGRÄNSNING

Miljöundersökningen omfattade provtagning av jord. Provtagningen utfördes
enligt provtagningsplanen (se Bilaga 1).
Jordprovtagningen utfördes med maskingrävda provgropar i 8 punkter
(18W01N - 18W08N) under mars 2018. Provpunkternas placering baserades
på karta N101 från provtagningsplanen. I fält justerade ett antal punkter på
grund av försvårad framkomlighet. De sedan utförda provpunkterna finns i
karta N201.
Arbetet genomfördes i tillämpliga delar enligt Fälthandbok Undersökningar
av förorenade områden (SGF Rapport 2:2013) och Naturvårdverkets
vägledningar för undersökning och utredningar av förorenade områden.
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5.2

PROVTAGNING OCH ANALYSER

Jordprover togs ut per halvmeter eller anpassades efter ändrad jordlagerföljd
ner till berg/block eller som djupast ner till 2 meter. Proverna förvarades
sedan i diffusionstäta påsar och förvarades svalt i kylväskor i väntan på
analys. Totalt togs 27 jordprover. Provtagning och hantering av jordprov
redovisas i Bilaga 2 ” Dokumentation av fältarbete och provhantering”.
Fältprotokoll med analysurval redovisas i Bilaga 3.
Urvalet av prover till analys baserades på observationer i fält och på tidigare
kunskap om föroreningar i jord. Samtliga analyser utfördes vid Eurofins
ackrediterade laboratorium.
Ett urval av jordprover analyserades med avseende på metaller (As, Pb, Cd,
Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg), organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C535, aromatiska kolväten >8-C35, PAH16) samt för TOC och pH.
Två samlingsprov togs ut från jordproverna (Samlingsprov 1:
18W01N_2+18W02N_1+18W03N_1+18W04N_3, Samlingsprov 2:
18W05N_2+18W06N_1+18W07N_3+18W08N_1). Laktest utfördes på båda
samlingsproverna för avfallskarakterisering.

6

JÄMFÖRVÄRDEN

6.1

JORD

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark (NV 5976 2009, rev 2016) som är uppdelade i
två typer av markanvändning: känslig markanvändning och mindre känslig
markanvändning.
Känslig markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna
användas till bostäder, daghem, odling etc.
Mindre känslig markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för
kontor, industrier eller vägar.
Inför planerad masshantering jämförs även resultatet mot riktvärdet mindre
än ringa risk, framtaget av Naturvårdsverket för bedömning om återvinning
av avfall i anläggningsarbeten (NV, 2010:1) samt Avfall Sveriges riktvärden
för att bedöma om avfallet ska klassas som farligt avfall (Avfall Sverige,
2007:1).
Mindre än ringa risk (MRR): Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för
13 ämnen när risken för föroreningsskada vid återvinningen av schaktmassor
kan anses vara mindre än ringa risk (MRR). Gränser finns för både
totalhalter samt utlakningsegenskaper på kort och lång sikt. Gränserna för
MRR är framtagna med hänsyn till att föroreningshalterna och användningen
av materialet ska medföra mindre än ringa risk för föroreningsskada. Massor
som uppfyller MRR kan därmed i de flesta fall användas utan föregående
anmälan till tillsynsmyndighet om återvinningen har ett syfte.
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Farligt avfall (FA): Haltgränser för totalhalter framtagna för enskilda ämnen i
jord för att bedöma om förorenade massor ska klassificeras som farligt avfall.
Vid framtagandet har hänsyn tagits till ämnenas risker avseende miljö och
hälsa.1
Avfallsklass: För bedömning av mottagningsanläggning för uppgrävda
massor som avfall jämförs utlakade halter och totalhalter i jord med
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, NFS 2004:10
(konsoliderad med ändringsföreskrifter NFS 2005:9, NFS 2010:4 och NFS
2012:2).

7

RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning.
Resultatsammanställning av jordprover med jämförvärden redovisas i Bilaga
4a. Resultaten från avfallskarakteriseringen redovisas med jämförvärden i
Bilaga 4b.
Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 5.
1

Gränser för FA är under revidering för att anpassas till nya avfallsdirektivet. De nya
rekommendationerna är under omarbetning och i väntan på uppdaterad vägledning används
befintliga värden.

Provpunkternas läge och en beskrivning av föroreningssituationen redovisas
i ritning N301.

7.1

FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER

I undersökta provpunkter påträffades sandig mull ner till cirka 0,5 meter
under markytan. Därefter fanns siltig sand till 1-1,5 meter under markyta
ovanpå torrskorpelera. Som djupast togs prov på 2 meter under markyta.
Ingen avvikande lukt påträffades.

7.2

LABORATORIEANALYSER

7.2.1

Jord

Av totalt 27 jordrover analyserades 24 prover med avseende på metaller (As,
Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn och Hg), 20 prov analyserades avseende
organiska ämnen, varav fyra stycken med avseende på BTEX, alifatiska
kolväten >C5-35, aromatiska kolväten >C8-C35 och PAH16 och övriga 16
enbart avseende PAH 16. 4 prov analyserande med avseende på TOC och
pH.
Resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning visar på att det
inom området finns enstaka halter av kobolt, nickel och bly som är i nivå
med, eller strax över KM. I övrigt underskrider halterna generellt KM.
En sammanställning av analysresultat för jord med bedömningsgrunder
redovisas i Bilaga 4a. Laboratorierapporter för jord redovisas i bilaga 5.

7.2.2

Lakningsegenskaper och avfallskarakterisering

För att klargöra hur eventuella överskottsmassor ska hanteras har skaktest
och totalanalyser genomförts på två samlingsprov.
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Resultaten från skaktesten och provernas innehåll av organiska föreningar
och metaller presenteras tillsammans med jämförvärden i Bilaga 4b.
Klassning av resultaten visar att lakningsegenskaper hos samlingsproven
sammantaget motsvarar icke farligt avfall, se tabell 1. Förhöjda halter av
fluorid och DOC visades.

Tabell 1. Resultat lakegenskaper hos samlingsprov

Provets märkning

Samlingsprov 1

Samlingsprov 2

Nivå (m u my)

0 – 1 m u my

0 – 1 m u my

Avfallsklass NFS 2004:10

Icke farligt avfall (IFA)

Icke farligt avfall (IFA)

8

FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING

8.1

FÖRORENINGSSITUATION

Den nu genomförda miljötekniska markundersökningen visar att det
förekommer enstaka halter av kobolt, nickel och bly i nivåer med eller
överskridande riktvärde för KM i jorden inom undersökningsområdet.
Samtliga uppmätta halter inom området är lägre än riktvärde för MKM.

8.2

PLANERAD MARKANVÄNDNING

På det aktuella undersökningsområdet planeras byggnation av bostäder.
Boende och besökande vuxna och barn förväntas vistas heltid inom
området.
Den planerade markanvändningen bedöms motsvara scenariot för
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning KM.

8.3

SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING

Undersökningen visar att det finns enstaka halter i nivå med KM inom
området. Sammantaget bedöms dock dessa halter inte utgöra någon risk för
hälsa eller miljö. Vid kommande bebyggelse kommer dessutom troligen delar
av fyllningen att grävas ur av anläggningsskäl varför det inte finns någon
anledning att anta att den jord som finns kvar inom området kommer att
innehålla förhöjda föroreningshalter

9

MASSHANTERING

I planerade anläggningsarbeten kan överskottsmassor uppstå. För
bedömning av hantering av överskottsmassor görs en preliminär bedömning
av avfallsklasser genom att uppmätta halter i jord jämför med nivåer för
mindre än ringa risk (MRR) och Avfall Sveriges förslag till gränser för farligt
avfall, FA. Observera att dessa gränser (för FA) är under revidering för att
anpassas till nya avfallsdirektivet.
Klassningen av jordprov utifrån uppmätta halter i nu utförd undersökning, se
Bilaga 4a och 4b, visar följande fördelning:
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<MRR: 19 av 27
>MRR<KM: 4 av 27
>KM<MKM: 4 av 27
>MKM: Inga prov

Laktesterna av samlingsprovet av jord från undersökningsområdet visar att
lakningsegenskaperna motsvarar icke-farligt avfall för organiska ämnen
(oljeindex) och metaller och kan preliminärt omhändertas vid deponi för icke
farligt avfall.
Vid hantering och återanvändning av överskottsmassor gäller följande för
massor med olika haltnivåer:
<MRR: Kan återanvändas i anläggningsarbeten utan anmälan i de flesta
kommuner under förutsättning att laktestkriterierna och övriga kriterier för
mindre än ringa risk också uppfylls. Observera att Mindre än ringa risk
endast tillämpas när materialet är ett avfall. För att uppfylla <MRR krävs
förutom att halterna ska underskrida de nivåer som finns framtagna i
Naturvårdsverket 2010:1 även att andra kriterier uppfylls, exempelvis
avseende syfte med återanvändning, övriga ämnen, risk för spridning m.m.
>MRR: Anmälan (eller tillstånd) krävs om massorna ska återanvändas i
anläggningsarbeten.
Inert avfall: Under förutsättning att avfallskriterierna i NFS 2004:10 uppfylls
IFA: Icke farligt avfall. Under förutsättning att avfallskriterierna i NFS 2004:10
uppfylls.

FA: Farligt avfall. Under förutsättning att avfallskriterierna i NFS 2004:10
uppfylls.

10 SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER
Genomförda undersökningar vid Hagsätravägen har visat att:
Förhöjda halter av metaller förekommer ställvis inom området. Samtliga
uppmätta halter är dock lägre än riktvärdet för MKM och den förenklade
riskbedömningen visar att det utifrån nuvarande och planerade
markanvändning inte föreligger något åtgärdsbehov.
Eventuella överskottsmassor behöver omhändertas på godkänd
mottagningsanläggning för preliminärt icke-farligt avfall.
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Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet
oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala
tillsynsmyndigheten.
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T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

