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1 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Palm Fastighetsutveckling AB utfört en översiktlig 

miljöteknisk undersökning av en del av fastighet Vallentuna-Mörby 1:115, i Vallentuna 

kommun. Syftet med uppdraget var att översiktligt klarlägga föroreningssituationen i 

marken inför nybyggnation av bostadshus.  

2 Områdesbeskrivning 

Det aktuella undersökningsområdet ligger på den sydöstra sidan av korsningen mellan 

fornminnesvägen och Mörbyvägen i Vallentuna kommun. På fastigheten har en byggnad 

som nyttjats för bostäder tidigare funnits. Byggnaden var vid provtagningstillfället riven 

och inom fastigheten planeras nu flervåningsbostadshus att byggas. Omgivningen runt 

fastigheten utgörs av bostadskvarter med både lägenhetshus och villor.  

2.1 Föroreningshistorik 

Enligt länsstyrelsens databas över identifierade förorenade områden (MIFO-databasen) 

har det inte förekommit någon misstänkt förorenande verksamhet inom fastigheten. Inom 

ett avstånd på cirka 200 meter från fastigheten finns tre identifierade objekt klassade som 

potentiellt förorenade; en elektrokemisk industri söder om området (objekt id 175503), en 

bilverkstad (objekt id 123983) och en verksamhet norr om fastigheten där ytbehandling 

av trä utförts (objekt id 123987). Klassificeringarna av de tre objekten är baserade på 

kännedom om befintlig eller tidigare misstänkt förorenande verksamheter och har inte 

verifierats genom provtagningar.  

En inventering inför rivning av den tidigare bygganden inom fastigheten utfördes av Dry-

IT AB i maj 20161. Inventeringen visade att källarväggarna under markplan utvändigt var 

strukna med kallasfalt som fuktmembran. En avvikande petroleumlukt noterades även i 

källarplan och enligt rapporten föreligger det risk för förekomst av spillrester i 

bottenplattan från tidigare oljeeldning.  

I övrigt visade inte inventeringen på förekomst av några föroreningar som bedöms kunna 

spridas till den omgivande marken. Enligt uppgifter från materialinventeringen byggdes 

fastigheten 1950. Inga material innehållandes PCB identifierades i byggnaden. Enligt 

uppgifter från närboende i samband med provtagningen förkom ingen byggnad på 

fastigheten innan det ny rivna bostadshuset uppfördes.  

2.2 Markförhållanden 

Bjerking utförde en geoteknisk undersökning inom fastigheten i december 2015. 

Information från undersökningen visar att marken utgörs av fyllningsjord bestående av 

sand, silt och lera på underliggande friktionsjord beståendes av sand, silt, grus och 

block2. Berg förekommer på ett djup på cirka 1,5-5 meter under markyta. Vid den 

geotekniska undersökningen noterade inget grundvatten inom området.  

Enligt SGUs jordartskartan (1:25 000-1:100 000) förkommer sandig morän inom 

fastigheten och angränsande områden.  

                                                      
1 Miljö/materialinventering inför rivning, Mörby 1:115 Fornminnesvägen 1, 186 32 Vallentuna, Dry-IT AB 2016-
05-26 
2 PM Geoteknik, Vallentuna-Mörby 1:115, 15U28827, Bjerking 2017-03-01  
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3 Utförande 

3.1 Provtagning  

Provtagning av jord genomfördes 2017-05-03 ur maskingrävda provgropar. Prov av 

fyllnadsmassor uttogs för varje halvmeter samt en halvmeter ner i naturlig jord. Totalt 

grävdes sex provgropar (M1-M6), se figur 1. Prov uttogs även i den schaktslänt och 

schaktbotten som uppstått till följd av rivning av den tidigare bygganden (M7). Proverna 

uttogs i av laboratoriet erhålla provkärl och förvarades kallt och mörkt inför analys.  

 
Figur 1. Placering av provpunkterna/provgroparna M1-M7. 

3.2 Fältanalyser 

Samtliga uttagna jordprover, totalt 26 stycken, analyserades med fältinstrumenten PID 

och XRF. Analys med PID ger en indikation på förekomst av flyktiga organiska kolväten 

och analys med XRF ger en indikation på halten av metaller i jorden. Baserat på 

resultaten från utförda fältanalyser och observationer i fält valdes ett urval av proverna ut 

för laboratorieanalys. 

3.3 Laboratorieanalyser 

Totalt skickades åtta prov för analys till det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia 

för analys med avseende på metaller, oljekolväten och PAH. 

 

M1 
M2 

M3 

M4 

M5 M6 M7 
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4 Bedömningsgrunder  

Uppmätta halter i jord utvärderas i jämförelse med nivåerna för mindre än ringa risk3 

(MRR), Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark avseende känslig 

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)4 samt Avfall Sveriges 

gränsvärden för farligt avfall5 (FA):  

 Mindre än ringa risk, MRR, avser nivåer för massor som kan återanvändas för 

anläggningsändamål utan anmälan till tillsynsmyndigheten enligt förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

 Känslig Markanvändning (KM) innebär att föroreningssituationen inte begränsar 

val av markanvändning. Riktvärdena är framtagna utifrån antaganden om att 

barn, vuxna och äldre ska kunna vistas permanent inom området under en livstid 

och markekosystemet samt grund- och ytvattnet skyddas.  

 Mindre Känslig Markanvändning (MKM) innebär att markkvaliteten begränsar val 

av markanvändning. Riktvärdena är framtagna utifrån antaganden om att 

människor endast vistas tillfälligt i området. Grundvatten på ett avstånd på 200 

meter samt ytvatten skyddas. Vissa typer av markekosystem skyddas, till 

exempel etablering av vegetation samt tillfällig vistelse för djur.  

 Farligt avfall, FA, avser haltgränser för förorenade massor som klassificeras som 

farligt avfall vid deponering.  

Inom det aktuella undersökningsområdet ska bostäder byggas, dvs. barn, vuxna och 

äldre ska kunna vistas permanent inom området under en livstid. Markanvändningen 

bedöms därför som känslig, KM. 

5 Resultat 

5.1 Fältnoteringar  

Fältarbetet omfattade provtagning av jord i sex provgropar (M1-M6) samt prov från den 

schaktslänten och schaktbotten (M7) som uppstått efter rivningen av den tidigare 

byggnaden, se figur 2 och 3. Provgrop M3 och M6 är belägna i schaktgropen efter 

rivningen, dvs. där den tidigare byggande varit belägen. Provpunkternas läge redovisas i 

figur 1, samtliga fältobservationer är sammanställda i bilaga 1.  

Generellt utgjordes marken inom området av sand eller lera med inslag av grus och 

större stenar. I flera provgropar var det svårt att urskilja vad som var fyllnadsmaterial och 

vad som var naturlig förekommande jordart då sand, lera, sten och grus förekom i både 

fyllning samt djupare naturliga lager. I provgrop M2 och provpunkt M5 påträffades ett 

mörkare lager på ett djup på 0,5 meter under markytan, se figur 4. Vid provpunkt M6 

förekom rester från en armerad betongplatta. Under plattan förkom grus samt en 

markduk, se figur 5. 

                                                      
3 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1, Utgåva 1 Naturvårdsverket, februari 2010 
4 Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976, Naturvårdsverket september 2009 
5 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2007:01, Avfall Sverige  
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Figur 2. Schaktslänt inom området som 

uppstått efter rivning av bygganden.  

Figur 3. Fyllningsmassor i schaktgropen med 

inslag av större stenar och tegel  

  
Figur 4. Mörk/svart jordlager i provpunkt M2 0-

0,5 m u my. 

Figur 5. Armerad betongplatta, grus samt 

markduk i punkt M6 0-0,5 m u my. 

5.2 Fältanalyser 

Analys med PID-instrument indikerade låga halter (<5 ppm) av flyktiga organiska kolväten 

i samtliga prov. I ett prov, punkt M5 vid ett djup på 0,5 meter under markytan där ett 

avvikande mörkare lager noterats, uppmättes en måttlig halt på 8 ppm. För 

sammanställning av samtliga värden, se bilaga 1.  

Med XRF analyseras halten av arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, 

molybden, zink, järn och mangan. Generellt burkar halter av arsenik, koppar, bly och zink 

korrelera bäst med halter från laboratorieanalyser. XRF-analys fungerar bäst på torra och 

homogena prover. Utförda XRF-analyser indikerade på något förhöjda halter av arsenik i 

punkt M3 vid ett djup på 0-0,5 m u my och i prov som uttogs från den befintlig 

schaktbotten, M7. I övrigt indikerade resultaten från utförd XRF-analys på låga 

metallhalter i samtliga prov. Resultaten för utförd analys av arsenik, koppar, bly och zink 

presenteras i bilaga 1.  
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5.3 Analysresultat 

Uppmätta halter i jord jämförs med bedömningsgrunderna i bilaga 2. Samtliga 

analysresultat från ALS Scandinavia presenteras i bilaga 3.    

Generellt uppmättes låga föroreningshalter inom området. I sju av åtta prov som 

analyserats på laboratorium påvisades samtliga ämnen i halter under Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM.  

I provpunkt M3, belägen i den schaktgrop som uppstått efter rivningen av byggnaden, 

uppmättes arsenik och tyngre PAH i halter mellan riktvärdena för KM och MKM i prov 

uttaget från ett djup på 0-0,5 m under markytan. Analys av djupare lager från punkt M3, 

0,5-1,0 meter under markytan, visade på halter under KM, se bilaga 2.  

6 Slutsats och rekommendationer 

Inom fastigheten Vallentuna-Mörby 1:115 har fält- och laboratorieanalyser generellt visat 

på låga halter av de analyserade ämnena metaller, PAH och oljeföroreningar, dvs. halter 

under riktvärdena för KM och i majoriteten av punkterna även under haltgränserna för 

MRR.   

I en punkt, M3, påvisades halter av metaller och tyngre PAH över riktvärdena för KM. 

Provgropen är belägen i den schaktgrop som bildats efter rivningen av den före detta 

bygganden. Halterna påvisades i ytligt belägna fyllnadsmassor, på ett djup på 0-0,5 

meter under markytan. Analys av djupare lager i samma punkt visade på halter under 

KM. Fältanalyser med XRF indikerade på att förhöjda halter av arsenik även förekommer 

i punkt M7, dvs. det prov som togs av ytlig fyllning i schaktbotten. De påvisade halterna 

av PAH i punkt M3 misstänks härstamma från den kallasfalt som källarväggarna under 

markplan utvändigt var strukna med. 

Generellt bedöms föroreningar i halter över riktvärdena för KM avgränsas av området där 

den före detta bygganden tidigare varit belägen. Fyllningen med de påträffade halterna 

av arsenik och PAH över KM utgörs av sand med inslag av sten och grus samt rester av 

tegel. Omgivande mark som inte varit i direkt kontakt med den tidigare byggnaden 

bedöms innehålla halter under KM.  

Påträffade föroreningarna ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret, Vallentuna 

kommun, i enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11. De ska även ta del av denna handling.  

 

 

Bjerking AB Granskad av 

Åsa Gustafsson Lisa Öborn 

Telefon 010 211 85 48  

asa.gustafsson@bjerking.se  

  

Digital signatur handläggare Digital signatur granskare 
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Sammanställning av fältobservationer 
Fältobservationer, fältanalys och laboratorieanalys 

Provtagningsdatum: 2017-05-03  

Provtagare: Åsa Gustafsson  

 

 
 

Prov 
Djup  
(m u my) 

Prel. 
beteckning 
enl. SGF 

Notering PID XRF Labanalyser 

     As Pb Cu Zn Met Olja+PAH 

M1 0-0,5 (le)stgrSa Mycket sten 0,0 <det 20 10 34   

 0,5-1,0 (le)stgrSa Mycket sten/block 0,1 3 17 16 47 x x 

 1,0-1,5 legrSa Block, stopp pga större block 0,2 <det 14 9 33   

           

M2 0-0,5 F/(le)grSa Tegelrester 0,0 3 14 9 39 x x 

 0,5-0,6 grSa + Mu? Svart/mörkare lager, ev mull 0,2 3 16 12 54   

 0,6-1,0 (le)grSa  0,0 <det 13 11 35   

 1,0-1,5 (le)stgrSa Grövre sand 0,1 <det 13 6 31   

 1,5-2,0 (le)grSa Större block 0,1 <det 13 16 44   

           

M3 0-0,5 F/grstSa  0,7 16 38 87 222 x x 

 0,5-1,0 grstSa Fin sand 0,5 5 20 22 104 x x 

 1,0-1,5 grSa  0,1 <det 14 8 26   

 1,5-2,0 grSa Fin sand  0,1 3 15 8 23   

           

M4 0-0,5 grsaLe Större stenar/block 1,2 <det 15 20 43 x x 

 0,5-1,0 (le)grSa Fin sand 0,1 3 14 14 48   

 1,0-1,5 (le)grSa  0,1 <det 11 17 34   

           

           

M5 0-0,5 Mu+(gr)saLe  0,0 5 20 26 70   

 0,5 saLe + Mu? Svart/mörkare lager, ev mull 7,4 <det 23 28 99 x x 

 0,5-1,0 legrstSa  0,2 4 15 20 50 x x 

 1,0-1,5 sagrLe  0,6 4 14 13 41   

           

M6 0-0,5 grSt 
Betongplatta + armeringsjärn, lager med 
grus under betongplattan, inget prov 

-       

 0,5-1,0 grstSa  0,1 4 18 20 48   

 1-1,5 stgrSa  0,3 <det 23 12 34 x x 

 1,5-2,0 stgrSa  0,2 <det 15 6 21   

           

M7 0-1,0* grstSa Prov från schaktvägg från rivning 0,9 8 27 24 125   

 1,0-1,5* grstSa Prov från schaktvägg från rivning 4,4 5 20 22 79   

 1,5* grstSa Prov från schaktbotten från rivning 2,8 13 27 45 215   

           

*  Avser djup i förhållande till omgivnade marknivå runt schaktområdet 

Beteckning Förklaring 

PID 
Fältanalys med PID (Photoionization detector) för detektering och mätning av flyktiga organiska kolväten (VOC), halter i 
PPM 

XRF  Fältanalys med XRF – Röntgenfluorescens för mätning av metaller. Halter i mg/kg 

Met Analys av metaller enligt ALS analyspaket MS-2 

Olja och PAH Analys av PAH-16, alifater, aromater och BTEX enligt ALS analyspaket OJ-21a 

 Indikation på att halt kan överskridar naturvårdseverkets generella riktvärden för KM 
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Resultat laboratorieanalyser - jordprov
Halter jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig mark) och MKM (mindre känslig mark), 

samt Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) och Naturvårdsverket nivåer för Mindre än ringa risk (MRR)

Punkt / Parameter MRR KM MKM FA M1 M2 M3 M3 M4 M5 M5 M6

Djup 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5 0,5-1,0 1,5-2,0

Jordart (le)stgrSa F/(le)grSa F/grstSa grstSa grsaLe saLe grstSa stgrSa

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1 000 1,48 1,06 14,6 1,71 1,97 3,45 2,41 0,759

Barium Ba - 200 300 10 000 24,3 19,8 124 24,5 31,9 81,1 50,8 25,3

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 100/1 000* <0,1 <0,1 0,355 <0,1 <0,1 0,351 <0,1 <0,1

Kobolt Co - 15 35 100/2 500* 5,82 5,33 4,85 4,49 6,8 8,32 8,44 4,23

Krom Cr 40 80 150 1 000 18,9 23,3 13,2 19 21,8 31,2 31,6 13,6

Koppar Cu 40 80 200 2 500 6,27 9,05 59,4 8,46 10,1 39 18,8 8,63

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 500/1 000** <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,3 <0,2 <0,2

Nickel Ni 35 40 120 100/1 000* 8,16 9 12 6,75 11,5 19,9 20 5,13

Bly Pb 20 50 400 2 500 12,8 7,62 28,3 7,37 12,2 32,7 17,2 17,3

Vanadin  V - 100 200 10 000 21,9 21,6 52,3 20,8 24,6 29,9 31,7 18,7

Zink Zn 120 250 500 2 500 42,9 38 246 39,7 40,1 135 67,1 41,1

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8 - 25 150 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C8-C10 - 25 120 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Alifater >C10-C12 - 100 500 - <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C12-C16 - 100 500 - <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Alifater >C5-C16 - 100 500 - <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10 000 72 <20 27 <20 30 34 <20 <20

Aromater >C8-C10 - 10 50 1 000 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C10-C16 - 3 15 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Aromater >C16-C35 - 10 30 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Bensen - 0,012 0,04 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Toluen - 10 40 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Etylbensen - 10 50 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

M/P/O-Xylen - 10 50 - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

PAH

PAH-L 0,6 3 15 - <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

PAH-M 2 3,5 20 - <0,25 <0,25 2,5 <0,25 <0,25 0,15 <0,25 <0,25

PAH-H 0,5 1 10 - <0,3 <0,3 5,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Cancerrogena PAH - - - 100 <0,3 <0,3 4,7 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Övriga PAH - - - 1 000 <0,5 <0,5 2,9 <0,5 <0,5 0,15 <0,5 <0,5

Riktvärden

Motsvarar halter >MRR <KM

Motsvarar halter >KM <MKM

Motsvarar halter >MKM <FA

Motsvarar halter >FA
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