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§ 181
Detaljplan för Åbyholm- Antagande (KS 2013.484)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Åbyholm och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Åbyholm, omfattande fastigheterna Vallentuna-
Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 1:97, 1:98, 1:124, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt 
delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176 och Vallentuna-Rickeby 1:436 i 
enlighet med 5 kap 6 § plan- och bygglagen 2010:900 PBL i dess lydelse efter den 1 januari 
2015.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) och Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gustav 
Elfströms (S) yrkande. 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Detaljplanen innebär att cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att 
kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en park. 
Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133 omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Åby, 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt del av 
Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.

Inför detaljplanens granskningsskede och hade Samhällsbyggnadsförvaltningen haft 
uppdraget att se över förutsättningarna för att utöka byggrätter för att möjliggöra för ett utökat 
antal bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området av planområdet har utökats något 
jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt våningsantal i andra delar av planområdet 
möjliggjorts vilket gör att ytterligare bostäder möjliggörs.

I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- och 
bygglagen 6 kap 24 §.

Planarbetet bedrivs med normalt förfarande.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att detaljplanen antas med följande ändringar:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.
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- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.

Nicklas Steorn (MP) yrkar att detaljplanen antas med följande ändringar:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.
- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.
- att 40% av den hårdgjorda ytan ska vara genomsläpplig.
- att kompensationsåtgärder görs för borttagna habitat/natur.
- att skriva in BMN:s yttrande om schaktarbeten i kap 4.1.2 ”Innan schaktarbeten påbörjas ska
huvudmannen ha upprättat ett kontrollprogram för miljöpåverkan under byggtiden, som ska
godkännas av tillsynsmyndigheten. I avtal med byggherrar och entreprenörer bör ingå att de
ska följa kontrollprogrammet för miljöpåverkan."

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Gustav Elfströms (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §63 Planmu Detaljplan för Åbyholm- Antagande
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Detaljplan Åbyholm
 Åbyholm, Plankarta Antagandehandling 200902
 Åbyholm_Planbeskrivning_Antagande.docx
 Åbyholm_granskningsutlåtande
 FastighetsFörteckning Åbyholm 200902
 Kulturmiljöanalys- Åbyholms gård i Vallentuna, daterad 2009-06-24. Upprättad av

WSP
 Bullerutredning Åbyholm, Daterad 2019-02-14, upprättad av Ramböll
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 Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för Vallentuna Returpark, daterad 
2018-08-24. U

 Översiktlig miljöteknik markundersökning Åbyholm, daterad 2018-06-05. Upprättad 
av ÅF

 Förslag på platsspecifika riktvärden samt översiktlig åtgärdsutredning, Åbyholm, 
daterad 2018-10

 Rapport Geoteknik Åby-ängar, daterad 2009-05-15. Upprättad av Bjerking Arkitekter 
och Ingenjörer

 Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun- avseende transporter med farligt gods. 
Daterad 2011-02-

 Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Reviderad 2017-10-04. Upprättad 
av sweco.

 Åbyholm Dagvattenhantering PM, 2019-09-21. Upprättad av ÅF.
 Översvämningsanalys. Daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco.
 Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna, daterad april 

2016. Upprättad
 Trafikutredning Åbyholm, daterad 2019-05-24. Upprättad av Ramböll
 Spridningssamband_grön infrastruktur i Centrala Vallentuna_ Calluna 20180824
 Inledande riskanalys för ny bebyggelse i Vallentuma Kommun 2005-05-13. Upprättad 

av Tyrens.
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§ 63
Detaljplan för Åbyholm- Antagande (KS 2013.484)

Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag 
till detaljplan för Åbyholm och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Åbyholm, 
omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 1:97, 1:98, 1:124, 
1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 
1:176 och Vallentuna-Rickeby 1:436 i enlighet med 5 kap 6 § plan- och bygglagen 2010:900 
PBL i dess lydelse efter den 1 januari 2015.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Detaljplanen innebär att cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att 
kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en park. 
Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133 omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Åby, 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt del av 
Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.

Inför detaljplanens granskningsskede och hade Samhällsbyggnadsförvaltningen haft 
uppdraget att se över förutsättningarna för att utöka byggrätter för att möjliggöra för ett utökat 
antal bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området av planområdet har utökats något 
jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt våningsantal i andra delar av planområdet 
möjliggjorts vilket gör att ytterligare bostäder möjliggörs.

I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- och 
bygglagen 6 kap 24 §.

Planarbetet bedrivs med normalt förfarande.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Yrkanden
 Gustav Elfström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringarna:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.  
- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter 
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.  
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- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms (S) 
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar 
enligt ordförande, Parisa Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Åbyholm, Plankarta Antagandehandling 200902
 Åbyholm_Planbeskrivning_Antagande_20200902
 FastighetsFörteckning Åbyholm 200902
 Åbyholm_granskningsutlåtande_20200902
 Kulturmiljöanalys- Åbyholms gård i Vallentuna, daterad 2009-06-24. Upprättad av

WSP
 Bullerutredning Åbyholm, Daterad 2019-02-14, upprättad av Ramböll
 Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för Vallentuna Returpark, daterad

2018-08-24. U
 Översiktlig miljöteknik markundersökning Åbyholm, daterad 2018-06-05. Upprättad

av ÅF
 Förslag på platsspecifika riktvärden samt översiktlig åtgärdsutredning, Åbyholm,

daterad 2018-10
 Rapport Geoteknik Åby-ängar, daterad 2009-05-15. Upprättad av Bjerking Arkitekter

och Ingenjörer
 Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun- avseende transporter med farligt gods.

Daterad 2011-02-
 Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Reviderad 2017-10-04. Upprättad

av sweco.
 Åbyholm Dagvattenhantering PM, 2019-09-21. Upprättad av ÅF.
 Översvämningsanalys. Daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco.
 Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna, daterad april

2016. Upprättad
 Trafikutredning Åbyholm, daterad 2019-05-24. Upprättad av Ramböll
 Spridningssamband_grön infrastruktur i Centrala Vallentuna_ Calluna 20180824
 Inledande riskanalys för ny bebyggelse i Vallentuma Kommun 2005-05-13. Upprättad

av Tyrens.
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Tjänsteskrivelse

Detaljplan för Åbyholm- Antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
förslag till detaljplan för Åbyholm och föreslår Kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Åbyholm, omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 
1:38, 1:71, 1:95, 1:97, 1:98, 1:124, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt delar av 
fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176 och Vallentuna-Rickeby 1:436 i 
enlighet med 5 kap 6 § plan- och bygglagen 2010:900  PBL i dess lydelse efter den 1 
januari 2015.

Ärendet i korthet
Detaljplanen innebär att cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär kan 
uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet 
möjliggörs för en park. Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av 
avstyckningsplan A133 omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby, 1:27, 1:97, 1:98, 
1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt del av Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.

Inför detaljplanens granskningsskede och hade Samhällsbyggnadsförvaltningen haft 
uppdraget att se över förutsättningarna för att utöka byggrätter för att möjliggöra för 
ett utökat antal bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området av 
planområdet har utökats något jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt 
våningsantal i andra delar av planområdet möjliggjorts vilket gör att ytterligare 
bostäder möjliggörs.

I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- 
och bygglagen  6 kap 24 §. 

Planarbetet bedrivs med normalt förfarande.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Bakgrund
Detaljplanearbete för Åbyholmsvägen påbörjades efter beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-17 därefter togs beslut om programsamråd 2008-
11-07. Beslut att bevilja startpromemoria togs 2014-01-10. Efter beslut i 
kommunstyrelsen 2014-01-20 har planläggningen anpassats till senare lagstiftning, 
Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900). Planläggningen följer Boverkets allmänna råd i 
dess lydelse innan första januari 2015. Under 2014 gjordes även ett ställningstagande 
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till att utöka planområdet att även inkludera östra Åbyholm. Under 2016 sändes 
detaljplanen ut på samråd av Näringslivs- och Planutskottet och under våren 2020 
sändes förslaget ut på gransknings av Plan- och miljöutskottet. 

Planområdet ligger cirka en kilometer öster om centrala Vallentuna och avgränsas av 
Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster gränsar området 
till största del mot planområdet Åby ängar etapp 1 där marken är planlagd för 
bostadsbebyggelse och en förskola. Åbyholms planområde omfattar cirka 13 hektar 
där huvuddelen av marken ägs av Vallentuna kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. 
Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse av en 
varierande gestaltning kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt 
att det inom planområdet möjliggörs för en park. Syftet med detaljplanen är även att 
upphäva del av avstyckningsplan A133. Totalt möjliggör detaljplanen cirka 800 
bostäder där huvuddelen av bostäderna kommer återfinnas inom 
flerbostadshusbeståndet i östra delen av planområdet.

Inför detaljplanens granskningsskede hade Samhällsbyggnadsförvaltningen haft 
uppdraget att se över förutsättningarna att utöka byggrätter i planområdet, detta för 
att möjliggöra ett utökat antal bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området 
av planområdet har utökats något jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt 
våningsantal i andra delar av planområdet möjliggjorts vilket gör att ytterligare 
bostäder möjliggörs.

Parallellt med framtagandet av detaljplaneförslaget har 
samhällsbyggnadsförvaltningen även tagit fram ett förslag på gatukostnadsutredning 
för området. 

Handlingar
1) Plankarta 
2) Planbeskrivning 
3) Samrådsredogörelse
4) Fastighetsförteckning 

Björn Stafbom Terese Olsson
Samhällsbyggnadschef Tf. Planchef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

VägVÄG

Gång, cykel och mopedvägCYKEL1

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrum, endast i bottenvåning. Får utformas med lokaler för
centrumändamål mot gata

C

Tekniska anläggningarE

FörskolaS1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Dagvattenanläggning får integreras i naturmarken,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 För friliggande småhus är minsta fastighetsstorlek 700 kvm och
största möjliga byggnadsarea 160 kvm för huvudbyggnad och 50
kvm för komplementsbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggandsarea är 60 kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 160 kvm.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 För radhus/kedjehus är största byggnadsarea 25 % av
fastighetsarean inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 45 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e8 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e9 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e10 Största byggnadsarea är 20% av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e11 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Bostadshus ska placeras med entré mot lokalgata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Bostadshus ska placeras med entré mot Lindholmsvägen,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

p3 Bostadshus ska placeras med entré mot norr,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Bostadshus ska placeras minst 6 meter från lokalgata i norr,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast rad- eller kedjehus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast friliggande småhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast friliggande småhus och/eller rad/kedjehus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Endast flerbostadshus eller rad/kedjehus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Högst fyra våningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Högst fem våningar,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Bottenvåning ska ha en invändig höjd på minst 2,7 meter från
färdigt golv till undersidan av nästa vånings bjälklag.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Takutformning ska vara sadeltak klätt med lertegel och
fasadmaterial ska vara trä målat med slamfärg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter

fasadmaterial ska vara trä målat med slamfärg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd för komplementsbyggnad är 4 meter.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Ventilationen ska utföras integrerat i takkonstruktion och/eller

utformas med omsorg till byggnads gestaltning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Grundläggning ska utföras så att lägsta golvnivå ligger 0.4 m över
angränsande nivå på lokalgata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 10 §

n2 Stödmur får uppföras,  4 kap. 10 §

Kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas till gatan för att avleda översvämmande vatten
med självfall mot gatan och/eller friytan. Det görs lämpligast genom att höjdsätta
kvartersmarken på högre nivå än gatan och/eller omkringliggande friytor. I de fall
kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande gator/friytor ska
kvartersmarken utformas så att översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader,  4 kap. 10 §

Sammanhängande parkeringsytor för tre eller fler bilar inom kvartersmark ska utföras med
genomsläppligt ytskiktsmaterial, se även administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt,  4 kap. 10
§

Inom kvartersmark ska minst 30 procent av markytan vara tillgänglig för infiltration av
dagvatten, se även administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden
q1 Exteriören ska bevaras. Byggnaders ursprungliga volym,

fasadutformning och byggnadsdelar samt byggnaders förhållande
till varandra och placering ska bevaras. Se planbeskrivning sid
26-27,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
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Planprocessen 
Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav 2014-01-20, planavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Åbyholm genom normalt planförfarande, efter att ha varit pågående 
sedan år 2008. Under 2014 gjordes även ett ställningstagande till att utöka 
planområdet att även inkludera östra Åbyholm. 

Handläggning 

Detaljplanearbete för Åbyholm påbörjades 2008 efter beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-17. Beslut om programsamråd togs 2008-11-07. 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2014-01-20 har planläggningen anpassats till senare 
lagstiftning, Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900). Planläggningen följer Boverkets 
allmänna råd i dess lydelse innan första januari 2015. 

Det aktuella planskedet är antagande. Remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda har fått tagit del av förslaget och har haft möjligheten att komma med 
synpunkter i granskningen. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande 
upprättats där yttranden som framfördes under granskningen redovisas tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Preliminär tidplan  

 Samrådsbeslut  november 2016 
 Beslut om granskning  andra kvartalet 2020 
 Antagande (KF)   fjärde kvartalet 2020 

1.  Inledning 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen 
innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i 
varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas 
samt att det inom planområdet kommer iordningställas ett parkområde. 
Flerbostadshusen i planområdets sydöstra del möjliggör för verksamheten förskola 
och centrumverksamhet i bottenvåningar mot gata i alla flerbostadshus. Syftet med 
detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133. Totalt möjliggör 
detaljplanen cirka 800 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att 
uppföras som flerbostadshus. Syftet är vidare att skapa ett bostadsområde som 
attraherar kommuninnevånare med olika önskemål och förutsättningar vad det gäller 
bostadsval och bostadsbehov. 

Plan-
samråd

Samråds-
redogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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1.2 Plandata 

1.2.1 Lägesbestämning  

Planområdet ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av 
Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster avgränsas 
planområdet av bostadsområdet Åby ängar. Området Åbyholm är till största del 
planlagt för bostadsbebyggelse men möjliggör även för förskola och 
centrumverksamhet i bottenvåningar i vissa av flerbostadshusen. Planområdet 
omfattar totalt cirka 13 hektar. Planområdet har sedan samrådet minskats något i 
sydost i syfte att förenkla en eventuell detaljplaneändring av Angarnsvägen som kan 
komma att inkludera en  cirkulationsplats. 

Illustrerat planområde samt avstånd till Vallentuna järnvägsstation redovisat i bild. Promenadväg från 

planområdets mittpunkt är cirka 1200 meter. 

1.2.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 
1:97, 1:98, 1:124, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, del av fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 och 
del av fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. 

Fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:176 och Vallentuna-Rickeby 1:436 ägs av 
Vallentuna kommun, resterande fastigheter inom planområdet är i privat ägo.  

1.3 Tidigare ställningstaganden 

1.3.1 Översiktliga planer  

I gällande översiktsplan från 2018 skapas förutsättningar för att invånarantalet i 
Vallentuna ska öka. I översiktsplanen redovisas att fokus ska ligga på de centrala 
delarna av Vallentuna med en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, 
arbetsplatser och service. Då skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i 



 

 

ANATAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ÅBYHOLM  
KS-2013-484 

 

8 

anspråk. Det ska byggas mer där det redan finns bebyggelse så att en attraktiv 
blandad småskaligbebyggelse växer fram. 

I gällande strukturplan (2005) anges att området ska växa till en småskalig 
kvartersstad. Detaljplanen följer de riktlinjer som finns i gällande översiktsplan och 
strukturplan.  

1.3.2 Detaljplaner  

Merparten av planområdet är sedan tidigare planlagt i avstyckningsplanen Nya 
Åbyholm stp A133 från 1928. I och med planläggning ska del av avstyckningsplanen 

A133, upphävas. Kvarvarande planområde för avstyckningsplan A133 (sydväst om 
aktuellt planområde) avses att upphävas i kommande planläggning (Åby ängar, etapp 
2). Planläggning påverkar detaljplan för del av Lindholmsvägen och Smidesvägen (D 
2008 07 18). Mark som är planlagt för genomfart utgår och ersätts med kvartersmark 
för bostäder och huvudgata.   

 

Röd streckad linje visar planområdet. Blå linje är planområdesgräns för gällande avstyckningsplanen 

A133. Både gult område och ljusblått område inom planområdet avses att upphävas i och med 

planläggning. Område markerad med blå linje och ljusblått område utanför planområdet avses 

upphävas i planläggningen för kommande planarbete med Åby ängar Etapp 2.  

Planområdet angränsar till följande detaljplaner: 

 Detaljplan för Åby ängar, etapp 1 (D2014 06 03) 
 Delplan III för stadsplanen för Åby 3:1, Rickeby 1:90 m.fl  (S 77 10 21)  
 Delplan II för stadsplanen för Åby 3:1, Rickeby 1:90 m.fl (S 76 05 18) 
 Delplan II för stadsplanen för Okvista industriområde II (S 88 09 16) 
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1.3.3 Bostadsbyggnadsprognos  

I bostadsbyggnadsprognos mars 2020  bedöms området kunna rymma cirka 800 
bostäder i flerbostadshus och småhus med trolig byggstart 2021. 

1.3.4 Planprogram 

Kommunstyrelsen gav 2014-01-20 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
starta nytt planuppdrag. Tidigare programhandling för detaljplaneområdet godkänt 
år 2008 har ingen juridisk inverkan.  

2.  Förutsättningar 

2.1 Befintlig bebyggelse 
Direkt öster om Åbyholmsvägen och i planområdets sydvästra del finns 
småhusbebyggelse som i huvudsak uppförts under 1900-talet. Bebyggelsen är av en 
varierad stil och utförande samt återfinns i huvudsak i nordsydlig riktning öster om 
Åbyholmsvägen. Väster om Åbyholmsvägen ligger Åbyholms gård vilken är en av 
centrala Vallentunas bäst bevarade gårdsbildningar. I den södra delen av 
planområdet återfinns Dragontorpet. 

2.2 Gator och trafik  

2.2.1 Vägtrafik 

Planområdet nås från norr via Lindholmsvägen eller i väster via den föreslagna 
fortsättningen av lokalgatan Åby allé. Genom planområdet sträcker sig 
Åbyholmsvägen i nordsydlig riktning. Åbyholmsvägen är idag en smal gata med 
dubbelriktad trafik utan tillgång till gång- eller cykelbana. Hastigheten är reglerad till 
50 km/h. Vid mötet med Angarnsvägen finns en planskild gång- och cykelpassage 
under Angarnsvägen, anslutning med bil mellan gatorna är ej möjlig. Ett par 
fastigheter nås idag via infart från Angarnsvägen. 
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Foto på Åbyholmsvägen 

Samtliga vägar inom planområdet är kommunalt ägda vägar förutom Angarnsvägen 
(väg 268) vilken har statligt huvudmannaskap. Närliggande väg Arningevägen (väg 
264) söder om planområdet har statligt huvudmannaskap. Lindholmsvägen har ett 
körfält i vardera riktningen och är klassad som huvudled. Även Angarnsvägen som 
angränsar till planområdet i söder har ett körfält i vardera riktningen och är klassad 
som huvudled och är en sekundärled för farligt gods.  

2.2.2 Gång och cykel 

Utmed planområdets norra och östra sida, längs Lindholmsvägen, finns en 
dubbelriktad gång- och cykelbana som är separerad från biltrafiken samt förbinder 
området med Vallentuna centrum. Sträckningen är en del av kommunens framtida 
huvudcykelnät vilket sträcker sig vidare västerut mot Vallentuna station. Ytterligare 
gång- och cykelvägar återfinns i nord-sydlig samt i öst-västlig riktning, se kartan 
nedan. 

 

Karta över planområde gul markerat samt gång- och cykelvägar markerat med blåa linjer. 

2.3 Natur och rekreation 
Planområdet präglas i huvudsak av gles barrskog och lövskogsdungar. Den befintliga 
växtligheten rymmer inte några särskilda naturvärden och utöver grönstrukturen 
återfinns diken, odlingsrösen och husgrunder. Planområdet används inte i någon 
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större utsträckning som rekreationsområde, utan endast några få stigar återfinns i 
planområdet. Topografin inom planområdet är varierande och marken sluttar i västlig 
ritning med en total höjdskillnad på cirka 20 meter. Väster om Åbyholms gård 
återfinns en tidigare trädgård som kallats för ”herrgårdsparken” bestående av 

gräsytor med stora lönnar samt syrener i bersåer och häckar. Väster om 
Åbyholmsvägen finns det spår av en sandtäkt där sanden använts till produktion av 
tegel vid Åby tegelbruk. 

Bedömning av områdets värden för natur och rekreation har skett genom fältbesök av 
kommunens ekolog och miljöplanerare. Som stöd för bedömningen har även 
rapporten ”Spridningssamband i centrala Vallentuna” använts och annat 

planeringsunderlag från bland annat Naturvårdverkets och Skogsstyrelsens öppna 
geodata. Detta har sammantaget medfört att planområdets natur har bedömts både 
på lokal och övergripande nivå av kommunens egna kompetenser vad gäller 
naturvärden, artskydd, grön infrastruktur, spridningssamband med mera. 

Planområdet angränsar till Angarnkilen men utgör inte del av denna. Skogen utanför 
planområdet på andra sidan Lindholmsvägen är en del av en utpekad grön 
värdekärna inom Angarnkilen, gränsen för denna är cirka 200 meter österut även om 
dessa gränser är schematiska.  De värdetrakter för tall, gran, våtmark och 
triviallövskog som har identifierats i Metrias Landskapsanalys 2013 är belägna 
mycket längre in i den gröna värdekärna som pekats ut av Region Stockholm.  

Planområdet präglas i huvudsak av blandskog med något varierande struktur och 
dynamik bestående av triviallövskog, lövblandad barrskog och granskog. Området 
saknar värdefulla biotoper såsom småvatten och hällmark. Skogen är relativt ung och 
har troligen varit avverkad för uppskattningsvis fyrtio år sedan. Den befintliga 
vegetationen rymmer inte några särskilda naturvärden men i nordöst finns fyra träd 
med bevarandevärden som har markerats i grundkarta; tre solbelysta gammeltallar 
samt en flerstammig björk med säreget växtsätt. Planområdet ligger isolerat då 
Lindholmsvägen utgör en barriär mot angränsande natur. Skogen öster om 
planområdet uppvisar utifrån nationellt marktäckedata en större variation av 
skogstyper bestående av tallskog, granskog, triviallövskog samt barrblandskog inom 
våtmark. Inom planområdet saknas denna variation till stor del. 

Vegetationens huvudsakliga värde ligger i dess strukturella värde. Invånares tillgång 
till naturområden och naturstråk är viktigt för kommunen och regionen samtidigt 
som vegetation kan fungera som ett uppdelande och avdelande element mellan 
byggnader, kvarter och bostadsområden. Området utgör även till viss del ett 
ekologiskt landskapssamband mellan Angarnkilen och Rösjökilen. I utredning kring 
spridningssamband i centrala Vallentuna angränsar planområdet till ett schematiskt 
stråk för spridningssamband och en liten del av planområdet ingår i det utritade 
stråket. Den starkaste kopplingen för spridningssamband är dock mot skogen på 
andra sidan Lindholmsvägen utanför planområdet.  
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Planområdesgräns utritad i rött med närliggande gröna värdekärnor i östlig samt västlig riktning. Ett 
schematiskt utritat stråk för spridningssamband genom centrala Vallentuna är markerat i ljusgrönt. 
Värdetrakter för våtmark, triviallövskog, tall och gran i relation till planområde. Värdetrakterna är 
utpekade i Metrias Landskapsanalys som utfördes 2013. 

2.4 Kulturmiljö 
Planområdet rymmer en kulturhistorisk värdefull miljö. Mest framträdande är 
Åbyholms gård, Dragontorpet och miljön med stenmurarna kring den tidigare 
landsvägen, nuvarande Åbyholmsvägen. Miljön omkring Åbyholmsvägen är ett 
representativt exempel på hur samhället för cirka 150 år sedan var organiserat där 
Åbyholmsvägen var dåtidens huvudväg från Stockholm norrut mot Frösunda och är 
därför en viktig del för den kulturhistoriska förståelsen. Vägen finns med på kartor 
från 1700-talet men har kopplingar till den tidigare Häradsvägen med delvis samma 
sträckning. Det är främst miljön kring vägen och stenmurarna som ett miljöskapande 
värde som bedöms som sällsynt enligt kulturmiljöanalysen som tagits fram för 
området. Både Åbyholms gård och i viss utsträckning även Dragontorpet används för 
bostadsändamål. Väster om Åbyholmsvägen återfinns spår av en sandtäkt vilken 
användes för tegeltillverkning av det närliggande Åby tegelbruk. 
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2.4.1 Bebyggelse 

Åbyholms gård 

 

 

Bild av Åbyholmsgård 

Åbyholms gård har under en dryg 100-årsperiod haft betydelse som del av Vallentuna 
sockencentrum avseende rättsväsende, handel och kommunikation. Tidigare 
verksamheter har försvunnit så som tingshuset, handelsboden, gästgiveriet och 
skjutsväsendet, i äldre kartor så går det att utläsa spår av de tidigare verksamheterna. 
Åbyholms gård består idag av fem byggnader uppförda i herrgårdskaraktär, en 
mangårdsbyggnad med två flyglar, en före detta tvättstuga och en bod. 
Mangårdsbyggnaden är i form av en större parstuga i två våningar vilken flankeras av 
enkelstugor som bildar flygelbyggnader kring en gemensam gårdsplan. Mangården 
och flyglarna är klädda med stående locklistpanel och tvåkupigt betongtegel. I 
trädgården på fastighetens västra sida finns ett timrat uthus och en uthuslänga båda 
är rödfärgade. På byggnaderna finns återanvända byggnadsdetaljer från tidigt 1800-
tal.  En äldre husgrund återfinns inom fastighetens södra del. 
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Översiktskarta visandes läge för Åbyholms gård och Dragontorpet. 

På 1970-talet genomfördes ombyggnationer och exteriöra förändringar av bland 
annat huvudbyggnaden. Förändringar av byggnadernas karaktär har även gjorts efter 
den kulturmiljöanalys som tagits fram för aktuellt planområde. Till exempel har det 
enkupiga takteglet bytts till betongtegel samt så har större terrasskomplettering 
tillkommit på huvudbyggnader och dörrupptagningar med glasdörrar på 
flygelbyggnaderna.  

Fastigheten avgränsas mot Åbyholmsvägen med ett trästaket och syrenhäckar. Den 
mest karaktäristiska växtligheten utgörs av de stora lönnarna och de gamla syrenerna. 
Strukturer, växtlighet och gårdens funktionella indelning som fortfarande kan skönjas 
bidrar till en gårdsmiljö med ett helhetsvärde trots att delarna på olika sätt är 
förändrade. 

Dragontorpet 

Bild av Dragontorpet tidigare skede årtal okänt. 
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Dragontorpet som tidigare tillhörde Åbyholms gård finns med på en storskifteskarta 
från år 1790. Dragontorpet är kulturhistoriskt intressant och vittnar om ett tidigare 
krigsberedskapssystem som rådde fram till början av 1900-talet, detta utgör ett 
samhällshistoriskt värde då få soldat- och ryttartorp finns kvar. Dragontorpet är en 
enkelstuga med en senare utbyggd förstukvist. Fasaden är klädd med liggande panel 
och målad med röd slamfärg. Grunden utgörs av natursten som täckts med murbruk. 
Liksom Åbyholms gård har Dragontorpet under åren genomgått exteriöra 
förändringar. Huset har dock förändrats mycket genom åren och till en början har 
torpet sannolikt haft locklistpanel eller så har det varit utan panel som den synliga 
timmerstommen tyder på. Det som finns kvar av den äldre byggnadstraditionen är 
dess storlek frånsett den tillbyggda verandan, samt placering och skorstenen. 
Fönstren är utbytta, panelen likaså. Teglet har bytts från enkupigt till tvåkupigt. De 
murar som ansluter till torpet visar var torpmarkens norra gräns har gått och muren 
förstärker torpets värde. 

2.4.2 Fornlämningar 

Inom området finns två registrerade uppgifter om fynd av slagg i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem.  

Vid 1948–50 års inventering registrerades men nu har inte det kunnat återfinnas på 
grund av kraftig gräsvegetation och grustäkt. Uppgifterna om fyndet är osäkra då 
beskrivningen inte är bekräftad i fält. 

En relativt väl samlad kvartskoncentration tyder på en tidigare boplats. Boplatsen har 
blivit undersökt och borttagen. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen 
(1988:950) och får inte täckas eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändras eller skadas (2 kap 6 §). Om en fornlämning påträffas under grävning eller 
annat arbete ska arbetet avbrytas kring den fornlämning som berörs. Den som leder 
arbetet ska anmäla förhållandet till länsstyrelsen (Kulturmiljölagen 1988:950).  

Illustrationsbild redovisar läge på slaggfynd respektive boplats. Källa Riksantikvarieämbetet. 
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2.5 Geotekniska förhållanden 

Jordartskarta från SGU (2019). Planområdet markerat med streckad linje. 

2.5.1 Berggrund och jordarter 

Topografin inom planområdet är småkuperad och sluttar i västlig ritning. De 
geotekniska förhållandena varierar inom planområdet. Väster om Åbyholmsvägen i 
planområdets lägre belägna delar består marken till stor del av sand med inslag av 
berg. Öster om Åbyholmsvägen återfinns moränmark med inslag av berg och lera. 
Berg i dagen har påträffats inom området vilket kan leda till att sprängningsarbeten 
kan komma att krävas.  

En geoteknisk markundersökning har på uppdrag av Vallentuna kommun tagits fram 
(ÅF, 2019). Utredningen bedömer infiltrationsmöjligheterna i området som dåliga då 
jordlagerföljden till stor del består av siltig morän. 

Lera 

Morän 

Berg 
Sand 

Lera 
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2.6 Hydrologiska förhållanden 
Topografin är småkuperad utan synlig dränering från identifierade våtmarker.  Detta 
tyder på att avrinning sker i det översta marklagret i moränen. Ytvattendränering 
finns idag i form av diken i den centrala delen av planområdet samt i diken längs 

omgivande vägar. 
Vattenavrinningen sker i västlig 
riktning mot Vallentunasjön. 
Grundvattnets trycknivå varierar 
generellt i området mellan 0,5 m 
under markytan i norr, vid 
korsningen Lindholmsvägen/ 
Åbyholmsvägen och 2 m under 
markytan i väst. De flesta 
grundvattenrören har dock varit 
placerade i närheten av 
planområdesgränsen för Åbyholm 
och inte centralt inom området.  

 

Delavrinningsområden före exploatering med flödespilar som visar riktning på flödena. 

De mätningar som utförts inom planområdet visar på grundvattennivåer kring cirka 1 
m under markytan. Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde och enligt 
Oxundaåns dagvattenpolicy ska dagvatten om möjligt omhändertas lokalt. 
Planområdet saknar ett utbyggt dagvattennät. En dagvattenutredning har gjorts för 
planområdena Åbyholmsvägen och Åby ängar (Dagvattenutredning Åby 
ängar/Åbyholmsvägen, daterad 2010-06-14. Upprättad av Bjerking). Inom ramen för 
denna detaljplan har ytterligare en dagvattenutredning tagits fram 
(Dagvattenutredning Åbyholm, daterad 2015-12-17 samt en reviderad version daterad 
2017-10-04. Upprättad av Sweco). Som en förutsättning för framtagandet av 
dagvattenutredningarna har Vallentuna kommun angett att allt vatten skall hanteras 
på allmän platsmark vilket kräver goda fördröjnings- och reningsmöjligheter inom 
området. Utredningarna visar att det finns goda möjligheter till ett sådant lokalt 
omhändertagande av dagvatten i planområdet.  

2.7 Offentlig och kommersiell service 
Vallentuna centrum återfinns cirka en kilometer väster om planområdet. 
Skogsområden och Vallentuna IP och återfinns cirka 500 meter nordöst om 
planområdet. Planområdets läge i Vallentuna ger närhet till flertalet skolor, butiker 
och anläggningar för idrott. 

2.7.1 Kollektivtrafik  

Planområdet har goda förutsättningar för ett högt nyttjande av kollektivtrafik med 
både Roslagsbanan och Vallentuna station belägna cirka 500 meter från planområdet, 
detta möjliggör resande med både buss och tåg till grannkommuner och till 
Stockholm stad. Restiden från Vallentuna med Roslagsbanan till Östra station är cirka 
30 minuter. Närområdet trafikeras av flertalet busslinjer så som 661, 662, 664 och 
665 samt 660H/660V, 661, 662 och 690 som är en nattbuss. Busshållplatser finns 
förutom vid Vallentuna station både längs Lindholmsvägen och på Angarnsvägen och 
den närmaste busshållplats finns vid planområdets nordöstra del. 
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2.8 Hälsa och säkerhet 

2.8.1 Markföroreningar 

Inom förprojektering för detaljplanen utfördes en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning. Inga efterbehandlingsobjekt har identifierats i området i 
samband med Länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden men ett 
behov av provtagning identifierades på grund av risk för tjärhaltig asfalt i 
Åbyholmsvägen samt att delar av norra planområdet använts för mellanlagring och 
tippning av massor. Flera provtagningar utfördes även i närhet till parkområdet 
väster om Åbyholmsvägen. Utredningen påvisade föroreningar i Åbyholmsvägens 
fyllnadsmaterial bestående av PAH (polyaromatiska kolväten) och aromater över 
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). Även öster om Åbyholmsvägen 
påträffades PAH över känslig markanvändning (KM) i område för en planerad 
lokalgata samt alifater över KM inom planerad kvartersmark. Väster om 
Åbyholmsvägen har PAH över KM påvisats inom planerad kvartersmark.  

 

Illustration ”Förslag på platsspecifika riktvärden samt översiktlig åtgärdsutredning, Åbyholm, 

Vallentuna kommun (ÅF, 2019-06-27)” Varje delområde utgör identifierade områden där förorening 

påträffats. 

De påträffade föroreningarna bedöms härstamma från anläggning av Åbyholmsvägen 
samt den tidigare mellanlagring och tippning av massor. En kompletterande 
miljöteknisk utredning utfördes i syfte att avgränsa föroreningarna, något som delvis 
lyckades men som försvårades av vegetation och topografi i området. Utredningen 
rekommenderade att slutlig avgränsning utförs i samband med kommande sanering.  

Utöver ovanstående har en utredning avseende platsspecifika riktvärden, 
riskbedömning, kostnadsuppskattning för sanering och bedömning av 
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saneringsbarhet tagits fram i samband med förprojektering. I denna utredning ingår 
även uppskattning av mängder förorenade massor för de påträffade föroreningarna. 
Kartan ovan redovisar delområden med påträffade föroreningar inom plankarta. Efter 
utförd sanering och godkänd slutkontroll av området ska marken kunna användas för 
bostadsändamål. Efterkontroll ska säkerställa att föroreningshalter understiger 
riktvärde för känslig markanvändning, detta sker i samråd med och godkänns av 
kommunens tillsynsmyndighet. 

Påträffas markföroreningar inom andra delar av planområdet ska 
tillsynsmyndigheten snarast informeras. 

2.8.2 Översvämningsrisk 

Ett plangenomförande utan lämpliga dagvattenåtgärder innebär översvämningsrisk 
inom och utanför planområdet. Planområdets topografi utgörs av en västlig lutning 
ner mot bostadsområdet Åby ängar och centrala Vallentuna. Inga större lågpunkter är 
identifierade inom planområdet vilket skapar en avrinning västerut vid ett skyfall. 
Den allmänna dagvattenanläggningen kommer att hantera dimensionerande flöden 
vid normalregn enligt P110. Vid skyfall kommer den allmänna dagvattenanläggningen 
vara fylld och därför behövs ytliga avrinningsvägar för skyfallsflöden som kommunen 
då ansvarar för. 

I den dagvattenutredning som tagits fram för detaljplanen identifieras ytliga 
avrinningsvägar för 100-årsregn. Då landskapet i området lutar i västlig riktning 
kommer ett skyfall belasta områden nedströms väster om Åbyholm och då specifikt 
bostadsområdet Åby ängar. Det finns även en brandstation där framkomlighet för 
utryckningsfordon inte får förvärras i och med ökade flöden på grund av 
brandstationens funktion som samhällsviktig verksamhet, inte minst vid ett extremt 
skyfall. Utöver genomförda dagvattenutredningar har också en översvämningsanalys 
genomförts (Översvämningsanalys, daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco).  

2.8.3 Buller från fordon 

I nuläget trafikeras Lindholmsvägen med cirka 6 200 fordonsrörelser per dygn och 
Angarnsvägen med cirka 10 500 fordonsrörelser per dygn. Trafikprognosen är att 
trafikflödena längs Lindholmsvägen och Angarnsvägen kommer att öka. Mängden 
beror på framtida bostadsbebyggelse utanför planområdet samt vilka 
infrastruktursatsningar som görs i planens närområde.  

Trafikmängdsberäkningar visar att antalet fordonsrörelser längs Lindholmsvägen 
samt Angarnsvägen kommer att öka till 9 100 respektive 14 800 fordonsrörelser till år 
2040. De framtida trafikmängderna är uppskattningar utifrån Trafikverkets 
uppräkningstal för Stockholms län och det finns alltid ett visst utrymme för 
osäkerheter kring de faktiska framtida trafikmängderna. I trafikutredning för 
fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna (Sweco 2016) beräknas trafiken år 
2030 längs Lindholmsvägen till 10 500 fordonsrörelser per dygn och längs 
Angarnsvägen till 15 200 fordonsrörelser per dygn. Ökningen av antalet 
fordonsrörelser beror på en fortsatt tätortsutveckling kring Vallentuna. Den exakta 
ökningen beror slutligen på antalet bostäder samt vilka infrastrukturella satsningar 
som görs. Det finns ett befintligt bullerplank av sämre kvalitet söder om 
småhusbebyggelsen vid Angarnsvägen.  
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Då detaljplanearbetet påbörjats innan 2015 ska Naturvårdsverkets riktlinjer för 
trafikbuller, fastställda i regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53, vara 
vägledande även om trafikbullerförordningens riktvärden kan vägas in (Promemoria, 

Frågor och svar om buller, Boverket 2016-06-01).  

Riktvärdena är följande:  

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus, vid fasad 
70 dBA maximalnivå vid uteplats 

En uppdaterad bullerkartläggning har upprättats för att utreda konsekvenser av 
trafikbuller i anslutning till planområdet (Bullerutredning Åbyholm, Vallentuna 

kommun, daterad 2019-02-14. Upprättad av Ramböll). Utredningen visar att höga 
bullernivåer genereras vid Lindholmsvägen och Angarnsvägen. Även delar av en 
större lokalgata genererar buller över 55 dBA, resterande lokalgator i planområdet 
genererar dock inga större mängder buller.  

 

Ljudutbredningskarta för ekvivalenta nivåer år 2040 utan byggnader. Buller över 

infrastrukturpropositionens riktvärde ses längs med Lindholmsvägen, Angarnsvägen samt Åby allé.  

2.8.4 Verksamhetsbuller 

Detaljplanen kommer även beröras av verksamhetsbuller från kommande och 
närliggande returpark. Riktvärden för verksamhetsbuller finns specificerade i 
Boverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
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bygglovsprövning av bostäder (Boverket, Rapport 2015:21). I vägledningen redovisas 
olika zoner med ljudnivåer för bostadsbebyggelse, se tabell nedan. 

Zon Leq dag 

(06-18) 

Leq kväll (18-

22) samt 

helgdagar (06-

22) 

Leq natt (22-

06) 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras till 
angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör 
kunna accepteras 
förutsatt att tillgång till 
ljuddämpad sida finns 
och att byggnaderna 
bulleranpassas 

60 dBA 55dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör 
inte accepteras 

>60dBA >55dBA >50dBA 

 

Bygglov har beviljats för en returpark öster om Lindholmsvägen i planområdets 
närhet. Den tänkta anläggningen genererar en viss mängd verksamhetsbuller och 
detta har kartlagts inom anmälan av miljöfarlig verksamhet till kommunens 
tillsynsmyndighet (Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för 

Vallentuna Returpark, Akustikkonsulten 2018-08-24). Kartläggningen visar 
ekvivalenta nivåer vid full drift av anläggning där bullret bedöms ej vara av särskilt 
störande karaktär. Kommunen har tagit del av utredningen samt erhållit digitala 
ljudutbredningskartor från Akustikkonsulten, dessa visar att ljudnivåerna är relativt 
låga men att en mycket liten del av planerad kvartersmark, se bild nedan, utsätts för 
buller överskridande 45dBA, vilket utgör riktvärde i Zon A för kvällar och helger. Den 
kvartersmark som berörs planläggs med en bestämmelse om att bostäder ska 
utformas så att gällande riktvärden för buller uppnås i enlighet med rådande 
riktvärden för när planarbetet påbörjade.  I princip hela planområdet utsätts därmed 
bullernivåer i linje med zon A förutom en mycket begränsad del i östra delen av 
planområdet, främst utgörande av naturmark, som omfattas av ljudnivåer enligt Zon 
B för kvällar och helgdagar. Ljudnivåerna bedöms som högst uppgå till mellan 45–50 
dBA i den något bullerpåverkade östra delen av planområdet. Verksamheten kommer 
vara i drift mellan kl. 12-20 och riktvärde nattetid utgår därmed helt. 
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Ljudutbredningskarta erhållen från Akustikkonsultens kartläggning i relation till planområde och 

planerad kvartersmark (skrafferade ytor). Riktvärde för kvällar och helger (45dBA) överskrids inom det 

gula fältet av ljudutbredningskartan. I zon B överskrids riktvärden först inom det röda fältet (55dBA). 

2.8.5 Farligt gods 

Då Angarnsvägen är sekundär led för transport av farligt gods har 
Brandskyddsbolaget tagit fram en riskanalys (2011-02-01) i samband med 
planläggning av Åby ängar etapp 1. I rapporten föreslås att bostadsbebyggelse ska 
placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. Samma förutsättningar bedöms föreligga 
i denna detaljplan. Enligt riskanalysen bedöms risknivån för planområdet som låg 
även om den bedöms vara tillräckligt hög för att riskreducerande åtgärder ska beaktas 
vid exploatering. För att reducera riskerna vid eventuell olycka ska tillkommande 
bostadsbebyggelse placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. De befintliga 
byggnaderna inom fastigheterna Vallentuna-Åby 1:71 och 1:95 ligger närmare än 25 
meter från Angarnsvägen men behöver ej flyttas. 

Även Lindholmsvägen utgör sekundär led för transporter av farligt gods. I och med 
plangenomförandet ska Lindholmsvägen utgå som sekundär led för transporter av 
farligt gods (se genomförandedelen). Detta förankrat genom korrespondens med 
Länsstyrelsens enhet för planfrågor 2019-02-22 där besked erhållits om att 
Lindholmsvägen ska utgå. Skyddshänsyn beaktas dock till bensinstationen strax öster 
om planområdet samt del av Lindholmsvägen, mellan Arningevägen och infarten till 
bensinstationen.  
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Orange linje är sekundär transportled för farligt gods (Lindholmsvägen/Angarnsvägen). Farligt gods led 

längs Lindholmsvägen ansluter inte till något ”objekt” och ska utgå som rekommenderad transportled. 

 

3.  Planförslag 

3.1 Övergripande struktur 
Planområdet kännetecknas av en central lokalgata, Åby allé, som i norr ansluter till 
Lindholmsvägen. Sammantaget möjliggör detaljplanen cirka 800 bostäder vilka 
fördelas mellan flerfamiljshus, rad-, kedje- och småhus. Planen möjliggör och 
eftersträvar en variation avseende skala, täthet och en variation av olika bostadstyper. 
Bostadsområdet Åbyholm är en fortsättning på det närliggande bostadsområdet Åby 
ängar i en småskaligare karaktär även om områdena har en del likheter avseende 
bebyggelsestruktur och utbredning.  Den gemensamma vägen Åby allé leder centralt 
genom de båda bostadsområdena och skapar en naturlig och tydlig sammanlänkning 
av de båda stadsbyggnadsprojekten. 

Exploateringsgrad och byggnadshöjd är lägre i Åbyholms södra och västliga delar med 
småhus och stadsradshus. Exploateringsgrad samt byggnadshöjd är högre i norr längs 
med Lindholmsvägen samt i planområdets östra del med flerbostadshus. För 
flerbostadshus gäller att bebyggelsen ska placeras med entréer vända mot gatan i syfte 
möjliggöra en inbjudande och mer attraktiv gatumiljö.  
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Illustration, planstruktur, med föreslaget våningsantal. 

Huvuddelen av den befintliga naturen inom planområdet kommer att ersättas med 
kvartersmark för bostäder. Stora sammanhängande natur- och skogsmiljöer finns i 
nära anslutning nordöst om planområdet.  

Planområdet strävar efter en tydlig koppling och sammanhang till de centrala delarna 
av Vallentuna samt att bebyggelsen bör vara av stadsmässig karaktär med bland annat 
mångfunktionella grönytor. Dessa grönytor ska kunna fungera som rörelsestråk och 
samtidigt kunna nyttjas för bland annat dagvattenhantering med översämningsbara 
ytor samt för rekreation och naturlek. En parkyta återfinns i planområdets västra 
delar, där skapas förutsättningar för en lekplats.  

Planområdet berörs av en del befintliga rättigheter som kommer att hanteras i 
planarbetet, mer om dessa beskrivs under avsnitten 4.2 och 5.5. 

3.2 Gestaltning  
Bostadsområdet Åbyholm avser att fungera som en del och utvidgning av småstaden 
Vallentuna. Detaljplanen möjliggör för en ny bebyggelse som består av olika 
byggnadstyper som flerbostadshus, rad-, kedje- och friliggande småhus. Utvecklingen 
av centrala Vallentuna, kring båda sidor om Roslagsbanan, är tänkt att sammanlänkas 
med bland annat Åby ängar och centrala delar genom en kvartersstruktur med 
varierad bebyggelse. Bebyggelsen i Åbyholm karaktäriseras av en blandning i både 
skala som i utformning och i byggnadstyper flerfamiljshus, radhus, kedjehus och 
friliggande småhus. Byggnaderna kan med fördel präglas av samtida och 
framåtblickande arkitektur vilken varieras i stadsdelen i syfte att skapa en intressant 
och positiv stadsdelsmiljö.  

Angarnsvägen 

Lindholmsvägen 
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Lindholmsvägen utgör infartsgata till Vallentuna och bebyggelsen längs vägen bör 
utformas med en hög kvalitet på gestaltning. Planbestämmelse om höjdsättning samt 
minsta takvinkel bidrar till att skapa en god gestaltad miljö.  

Stadsdelen Åbyholm ska byggas upp av tydliga och enkelt avläsbara 
stadsbyggnadselement som gator, förgårdsmark, uteplatser och bostadsgårdar. På så 
sätt undviks odefinierade ytor och impediment mellan olika funktioner och 
rumsligheter. Ett väl gestaltat gaturum vilket är både välkomnande och samtidigt 
tydligt avseende gränser mellan det privata stadsrummet samt det offentliga-
allmänna gaturummet har stora möjligheter att bidra till skapandet av ett tryggt och 
välfungerande stadsliv för medborgare samt besökare av stadsdelen. 

Tydliga stråk skapar rörelse inom, till och igenom området. Planen skapar 
förutsättningar för att nå betydelsefulla målpunkter i Åbyholm via olika stråk och 
vägar och gör det enkelt att ta sig in till Vallentuna centrum till fots, bil eller med 
cykel.  

3.3 Allmänna platser  

3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark  

Planområdets västra delar planläggs som natur- och parkmark. Kopplingar genom 
området och möjlighet att röra sig i öst-västlig riktning skapas via gång- och 
cykelbana inom naturmark, på befintlig gångstig och inom gata. Norrut fungerar 
naturmarken som anslutningsyta till skogsrekreationsområden runt IP på andra 
sidan om Lindholmsvägen i direkt anslutning till planområdet, se ytterligare under 
avsnitt 3.5.1 Stråk samt gång och cykelväg. 

Parken i området är ca 2700 kvm. Enligt kommunens Lekplatsplan (2017) ska det 
inom tätort finnas en lekplats på allmän platsmark inom rimligt avstånd från 
hemmet. Ytorna för lek ska ha ett varierande innehåll och ges sin egen identitet.  
Lasseparken i centrala Vallentuna tätort som invigdes under 2019 tar emot större 
flöden av kommuninvånare från ett större upptagningsområde och parken som 
planläggs inom detaljplaneområde för Åbyholm är tänkt att i första hand tjäna 
närboende. Parken kompletteras med möblemang så som parksoffor och bänkbord, 
belysning och papperskorgar. Parkmarken är lättillgänglig för allmänheten och 
användningen av den anpassas med hänsyn till Åbyholms gård. Gården och parken 
bör särskiljas med en tydlig och väl gestaltad avgränsning, ett lämpligt sätt är en 
häckplantering. Parken övergår till naturområde med multifunktionell yta för både 
dagvattenhantering och rekreationsvärden. 
 
Inom natur- och parkmark får dagvattenanläggningar uppföras, exempelvis 
svackdiken och dagvattenledningar. Torrdamm som anläggs inom naturmarken kan 
terrasseras och kring den kan diverse växtlighet planteras för både estetiska värden 
och naturvärden, denna bör utgöras av vattentåliga och blommande växter då 
anläggningen kommer fyllas med vatten vid större regn. Förslagsvis anläggs dammen 
med inhemska arter som återfinns i fuktängsbiotoper såsom bland annat kabbeleka, 
humleblomster och ängsvädd. Längs med dammen bör en väg eller stig genom 
naturområdet anläggas vilket både gör dammen tillgänglig för närboende men också 
för driftpersonal till anläggningen. Den tillkommande växtligheten kan ha en renande 
effekt på löst fosfor i dagvattnet och därmed bidra till att minska 
föroreningsbelastningen från området. Den dubbla funktionen av torrdammen 
möjliggör att torrdammen kommer att kunna dubbelutnyttjas till både rekreation och 
som vattenomhändertagande reservoar vid kraftigt regn.  
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Naturmark planläggs också i planområdets sydöstra delar längs Angarnsvägen och 
Lindholmsvägen som en båge runt föreslagen bebyggelse. 

3.4 Bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen består av olika byggnadstyper som små-, rad-, kedje-, och 
flerfamiljshus. 

I planområdets östra del, öster om Åby allé, intill Åby allé i norr samt längs med 
Lindholmsvägen och Smidesvägen möjliggör planen flerbostadshus. Väster om Åby 
allé planeras det för lägre bebyggelse i form av rad-, kedje- och friliggande småhus. I 
den västra delen finns även Åbyholms gård som ska bevaras, se tidigare avsnitt 2.4 
Kulturmiljö. 

Där det är möjligt placeras flerbostadshusen i anslutning till gata dit entréerna också 
riktas, i vissa delar är detta ett krav vilket följs upp med bestämmelse på plankarta. 
Flerbostadsbebyggelsen uppförs i huvudsak med långsidor mot gata vilket, förutom 
att bidra till inramning av gaturummet, innebär möjligheter till att forma 
bakomliggande bostadsgårdar. Längden på sammanhängande fasader på 
flerbostadshusen bryts med fördel upp i delar för att ge ett mer småskaligt intryck. En 
lämplig indelning kan vara cirka 20–30 meter långa fasadpartier. Uppdelning sker 
exempelvis med små förskjutningar i djup- och sidled, olika byggnadshöjd, nockhöjd, 
takutformning, färgsättningar eller andra variationer i arkitekturen som ger en 
vertikal indelning. Uppställningsplatser för höjdfordon eller bärbara stegar ska 
möjliggöras på fastigheter för flerbostadshus för att kunna tillgodose god 
framkomlighet och åtkomlighet för Storstockholmsbrandförsvars (SSBF) 
stegutrustning vid brand. I de fall som fönsterkarmen/balkongräcket på 
flerbostadshus är beläget högre än 23 meter över mark ska TR2 trapphus 
implementeras i flerbostadshus, i enlighet med SSBFs vägledningsdokument VL2014-
093. Fastighetsägarna ansvarar för att klara av brandkraven i Bygglov genom TR2-
trapphus alternativt göra bjälklaget körbart på visa delar av fastigheten.  
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Ängsnäs Glänta, Huddinge kommun. Exempel på 3-våningsbebyggelse som skapar ett stadsrum. Foto: 

Olle Magnusson 

Detaljplanens höjdsättning och planbestämmelse angående bland annat olika 
bebyggelsetyper samt lägsta takvinkel har för avsikt att koppla ihop den befintliga 
lägre bebyggelsen med en högre exploatering på ett respektfullt sätt, samt att 
samtidigt stärka områdets koppling till Vallentunas mer centrala delar med sin mer 
stadsmässiga bebyggelse och gaturum. 

Garage, carports, sopkassuner, förråd och nätstationer ges en prydlig utformning som 
samspelar i material med övrig bebyggelse. Volymer, utformningen och placering av 
huskropparna längsmed Lindholmsvägen har betydelse då bebyggelsen markerar 
entrén till Vallentuna. 

Generellt för planen och bestämmelser för bebyggandets omfattning tillåts en tätare 
och högre struktur längs Lindholmsvägen och går ner i våningsantal och byggbar area 
närmare Åbyholms gård. Omfattningen regleras med e bestämmelser i plankartan.  

För rad- och kedjehus varierar största byggnadsarean mellan 25 % till 45 % av 
fastighetsarean inom antingen egenskapsområdet eller användningsområdet.  
Nockhöjden begränsas till 8 respektive 10 meter, vilket möjliggör bebyggelse i två 
respektive tre våningar.  

För friliggande småhus gäller en minsta fastighetsstorlek på 700 kvm och största 
möjliga byggnadsarea är 160 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för 
komplementbyggnad. För friliggande småhus i anslutning till Åbyholms gård gäller 
dock andra riktlinjer för att anpassa bebyggelsen till gården.  

Längs med Lindholms- och Smidesvägen och i områdets östra del möjliggör 
detaljplanen flerbostadshus med en nockhöjd på 21,5 meter. Längs med 
Angarnsvägen och i det inre kvarteret av flerbostadshusen i öster begränsas 
nockhöjden med 17 meter. Byggnadsarean för flerbostadsbebyggelsen [f4 och f5] 
begränsas med e-bestämmelser [e5-8] och bedöms som lämplig utifrån tänkt 
gestaltning och kvartersmarkens utbredning. Lägsta takvinkel begränsas till 30 
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grader. Bebyggelsen får gärna förses med takkupor. Höjderna möjliggör 
trähusbebyggelse. 

Inom kvartersmarken öster om Åby allé tillåts förutom bostäder också 
centrumverksamhet i bottenplan på flerbostadshusen. Syftet är att möjliggöra för 
verksamheter som exempelvis mindre butiker, samlingslokaler eller kontor. Här 
möjliggörs även förskoleverksamhet där verksamhetensstorlek och detaljerad 
utformning utvecklas vidare i samverkan mellan byggaktör och Vallentuna kommun. 
En transformatorstation kan anläggas och betecknas med ett E på plankartan. 
Transformatorstationen möjliggörs för att säkerställa elförsörjningen i området.  

För flerfamiljshus gäller att entréer ska placeras mot lokalgata eller Lindholmsvägen i 
de lägen som bedömts som möjliga, vilket regleras med planbestämmelse [p1-2].  

Ventilationsutrustning ska integreras i takkonstruktionen och utformas på ett för 
stadsbilden positivt sätt [b1], där ventilationsutrustning inte ska uppfattas eller 
gestaltas som något som är skilt från resten av byggnaden. 

Utmed Åbyholmsvägen finns befintliga hus i 1–2 våningar och husens nuvarande 
utformning säkerställs i plan. I anslutning till Åbyholmsvägen förses del av 
kvartersmarken med ett cirka fem meter brett område där marken inte får förses med 
byggnad. 

Träd som bedömts som bevarandevärda får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk vilket regleras med [n1]. 
 
Längs Angarnsvägen placeras bostadsbebyggelse minst 25 meter från vägen då den 
utgör transportled för farligt gods. Inom zonen får komplementbebyggelse uppföras, 
detta regleras med korsmark. Byggnader på den befintliga fastigheten Vallentuna-Åby 
1:71 och 1:95 ligger närmare än 25 meter från Angarnsvägen, byggnaderna behöver ej 
flyttas eller rivas.  
Inom planområdet återfinns Dragontorpet vilket har bedömts som bevarandevärt 
men där kommunen vid en samlad bedömning väljer att inte ta det ekonomiska 
ansvaret för byggnaden i syfte att säkerställa ett framtida bevarande. Byggnaden 
kommer därför ej att förses med några skyddsbestämmelser eller rivningsförbud. 

3.4.1 Åbyholms gård  

Gårdens karaktärsdrag ska bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av 
kulturvärden och varsamhetsbestämmelser. Det kulturhistoriska värdet är 
bebyggelsens placering samt byggnadernas förhållande till varandra. Det finns ett 
värde i att skydda och bevara Åbyholms gård trots tidigare förändringar och 
renoveringar. Renoveringar bör utföras på ett sätt som återskapar byggnadens 
ursprung avseende form- och materialval. 

Tillkommande bebyggelse 

Detaljplanen föreslås att möjliggöra för att fastigheten Vallentuna-Åby 1:124 kan 
styckas så att en tillkommande fastighet kan bildas. Planen innehåller bestämmelsen 
[g] i syfte att redovisa att det är lämpligt att upprätta gemensamhetsanläggning 
angående tillfartsväg mellan och över närliggande- samt tillkommande fastigheten.  
För att säkerställa Åbyholms gårds placering och struktur förses bebyggelsen med 
rivningsförbud [r1] samt förbud mot att vidta attefallsåtgärder och 
friggebodsbebyggelse [a3]. Murar eller plank får inte heller uppföras på större delen 
fastigheten med undantaget dikt an Åbyholmsvägen, detta för att möjliggöra 
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anläggandet av stödmur för att förhindra eventuellt framtida ras från vägen med 
tanke på höjdskillnaden. För att behålla gårdens kulturvärden skyddas bebyggelsen 
med skydd av kulturvärden [q1] och varsamhetsbestämmelser [k1, k2 och k3]. 
Byggnadernas omgivning säkerställs då det inte tillskapas byggrätter för 
komplementbebyggelse närmast mangården och flygelbyggnaderna.  

På den tillkommande nya fastigheten, styckningslotten, tillåts inte Attefallsåtgärd 
eller Friggebod inom prickmarken i anslutning till Åbyholms gård. Syftet är att 
skydda kulturmiljön och undvika att byggnadskroppar hamnar för nära och påverkar 
gårdens kulturmiljövärden. Den nya möjliggjorda huvudbyggnaden på tillkommande 
fastighet regleras i syfte att ges en underordnad volym i relation till mangårdsbyggnad 
på Åbyholms gård. Detta säkerställs med bestämmelse om en största byggnadsarea på 
huvudbyggnad. Totalt ges tillkommande fastigheten en byggnadsarea på 160 
kvadratmeter samt att byggnadshöjden regleras till 6 meter. Utbyggnad av veranda i 2 
våningar får utföras på befintlig byggnad, stamfastigheten. I utgångspunkt i tidigare 
befintligt utförande, se bland annat bild Åbyholms gård på sid 11. 

Infart till styckningslotten sker via fastigheten norr Åbyholms gård och säkerställs 
med [g] i plankartan. Tanken är att anslutning till styckningslotten ska ske norr eller 
söder om det nuvarande garaget. Eventuellt behöver ett servitut upprättas för att 
säkerställa in- och utfart. 

Komplementbebyggelse tillåts på utpekade platser inom fastigheten. Sammanlagt 
tillåts komplementbebyggelse om 180 kvadrat byggnadsarea uppdelat mellan tre 
platser inom nuvarande fastighet och beroende på kommande fastighetsbildning kan 
dessa hamna på stamfastighet eller på styckningslott. Komplementbebyggelsen 
begränsas med en högsta nockhöjd tom 5 meter och en byggnadsarea om 60 
kvadratmeter. I övrigt förses redan uppförd komplementbebyggelsen med k-
bestämmelse och för tillkommande komplementbyggnad regleras utformningen med 
f-bestämmelse. Komplementbyggnad placeras så att husgrunden kan bevaras. 

Skydd av kulturvärden  

Exteriören ska bevaras. Byggnaders ursprungliga volym, fasadutformning och 
byggnadsdelar samt byggnaders förhållande till varandra och placering ska bevaras. 
Härmed avses byggnadernas ursprungliga volym, fasadutformning och 
byggnadsdelars samt gårdsstruktur.  

Varsamhet 

För att bevara de värden som finns i byggnaderna är det viktigt att de bibehåller 
karaktären av äldre byggnadstradition genom att behålla det enkupiga teglet samt 
behålla naturliga material i fasaden såsom reveterat trä, träpanel eller puts. Om 
fönstren skulle bytas ut är det en fördel om de byts ut till större fönster. Större 
utbyggnader bedöms förvanska byggnadernas karaktär. Nuvarande taktäckning 
ersätts vid byte av taktäckning av enkupigt rött lertegel eller skivplåt. Fasadkulör är 
ljus kulör och en avvikande kulör på knutar och fönsterfoder. Fönster bör ha 
profilerade överstycken och vara spröjsade.  

De ursprungliga interiöra byggnadsdelarna som ska bibehålla sin utformning är den 
äldre köksspisen med daterat årtal 1838, eldstäder samt äldre innertak och 
golvbrädor. 
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Dragontorpet 

Detaljplanen bestämmelser hindrar inte att torpet rivs eller ytterligare förändras vid 
ett plangenomförande. Byggnaden kommer ej att förses med några 
skyddsbestämmelser eller rivningsförbud. Muren väster om Dragontorpet regleras till 
kvartersmark.  

3.5 Gator och trafik 

3.5.1 Stråk samt gång- och cykelväg 

Inom planområdet anläggs en separerad gång- och cykelbana utmed Åby allés södra 
sida. Gång-och cykelbanan kopplar samman planområdet med Åby ängar och dess 
förskola samt via en gång- och cykelpassage över Lindholmsvägen med områden norr 
om planområdet. Utbyggnation av gång- och cykelväg till förskola i Åby ängar 
kommer att ske antingen vid ett genomförande av gatutbyggnation för Åbyholm eller 
kommande detaljplan Åby ängar 2. Åby allé utformas med gång- och cykelbana längs 
den sydöstra sidan för att i framtiden kunna knyta an till en förlängning av 
cykelstråket mot centrum via Åby Ängar. Projektet ska medfinansiera denna framtida 
utbyggnad av gång- och cykelbanan västerut längs Åby allé mot Åby ängar.   

Längs Lindholmsvägen anläggs en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan 
ansluter mot befintlig gång- och cykelbana vid Åby ängar längs med Smidesvägen. 
Gång- och cykelbana avslutas vid korsningen Lindholmsvägen - Åbyholmsvägen, där 
det planeras för en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage, för att på ett trafiksäkert 
vis leda över cyklisterna till Lindholmsvägens norra sida.  

Öster om korsningen Lindholmsvägen – Åbyholmsvägen anläggs en gångbana utmed 
Lindholmsvägens södra sida. Gångbanan medför möjlighet för gående att gå utmed 
planområdets norra sida till den närliggande busshållplatsen och till en gång- och 
cykelpassage som planeras att anläggas över Lindholmsvägen vid planområdets östra 
sida, för att koppla ihop Åbyholm med den planerade returparken. Vid denna gång- 
och cykelpassage på Lindholmsvägen ansluter en separerad gång- och cykelväg som 
anläggs i naturområdet och ansluter till gång- och cykelbana utmed Åby allé. Planen 
möjliggör därmed för tre gång- och cykelpassager över Lindholmsvägen, se även 
nedanstående illustration. Passagerna till befintlig gång- och cykelbana norr om 
Lindholmsvägen ska vara hastighetssäkrade och prioritering ska ges de oskyddade 
trafikanterna. Ytterligare en hastighetssäkrad gång och cykelpassage möjliggörs i 
planen, cykelvägen mellan Åbyholmsvägen och Åby allé. I övrigt sker cykling i 
blandtrafik. 

Vidare möjliggörs trafikseparerade gång- och cykelkopplingar mellan Åby allé och 
Åbyholmsvägen för att skapa en genare koppling för oskyddade trafikanter. 

Längs Åbyholmsvägen och områdets mindre lokalgator möjliggörs det för gångbana.  



 

 

ANATAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ÅBYHOLM  
KS-2013-484 

 

31 

 

Illustration av gång- och cykelstråk med övergångar. Rena gångbanor illustreras med blå streckad linje, 

cykel- och gångbana illustreras med röd linje och övergångar är markerade med grönt. 

Detaljplanen innebär förbättrad tillgänglighet till målpunkter söder om Angarnsvägen 
samt norr om Lindholmsvägen. För boende i planområdet och söder om 
Angarnsvägen förbättras tillgängligheten till Vallentuna IP, Hagaskolan, med mer. 
Gång- och cykeltunneln under Angarnsvägen förblir därmed fortsatt viktig.  

Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- och cykelbanorna. 
Naturmark nordöst om planområdet nås snabbt via stråk eller de planerade gång- och 
cykelvägarna. Det trafikseparerade gångstråket som anlagts i Åby ängar avses kopplas 
samman med ett gångstråk genom Åbyholm i öst-västlig riktning, som planeras 
anläggas norr om förskolan och vidare genom parken, se blå markerat i illustration 
ovan. Planen möjliggör att i framtiden bygga en gång- och cykelväg i områdets östra 
naturområde för att koppla samman det kommande regionala cykelstråket utmed 
Arningevägen med cykelstråket utmed Lindholmsvägen. Denna koppling blir aktuell 
att utreda om en gång- och cykeltunnel möjliggörs under Angarnsvägen, intill 
cirkulationsplatsen Angarnsvägen-Arningevägen. 

3.5.2 Gator 

Planområdet trafikförsörjs via Åby allé vilken leder centralt genom Åbyholm och Åby 
ängar. Åby allé ansluter till Smidesvägen och som vidare kopplar ihop planområdet 
med Lindholmsvägen i nordöst. Åbyholmsvägen har kvar nuvarande sträckning, 
vilket innebär ytterligare en anslutning till planområdet från norr. En ny gata anläggs 
mellan Åbyholmsvägen och Åby allé. Hastigheten ska vara 30Km/h på samtliga gator 
inom planområdet efter ett genomförande av detaljplanen. 

Träd ska planteras längs Åby allé. Växtlighet i gatumiljö förstärker stadsrummets 
karaktär och bidrar till skapandet av en attraktiv stadsmiljö. Gatumiljön förses därför 
med trädplanteringar vilka tillsammans bildar en allé. Gatan är trafikseparerad i linje 
med trädallén vilken skiljer körbanan från gång- och cykeltrafiken. Träd och 
vegetation inom planområdet ska planteras strategiskt så att åtkomst och 
framkomlighet med bland annat räddningsfordon kan möjliggöras och inte 
förhindras.  
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På plankartan regleras utfartsförbud för att styra läget på bostadsbebyggelsens 
framtida in- och utfarter. En mindre del av Angarnsvägen planläggs med 
användningen VÄG och planläggningen möjliggör utfartsförbud från områdets södra 
delar ut mot vägen. Det är viktigt för att skapa en sammanhållen och trafiksäker miljö 
kring gatorna.   

En mindre bit av Åbyholmsvägen stängs av för biltrafik och ersätts med en gång- och 
cykelväg som ansluter till Åby allé. Biltrafiken utmed Åbyholmsvägens norra del 
ansluts istället till Åby allé i öst-västlig riktning.  

 

Illustration av gator och trafik. 
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Åby allé  

Åby allé kopplar samman planområdet med Åby ängar, väster om planområdet, och 
Lindholmsvägen norr om planområdet. 

  

Illustration av gatusektion Åby allé. 

Gatusektionen för Åby allé överensstämmer med den anslutande vägen genom Åby 
ängar, dock med skillnaden att lokalgatan i Åbyholm har breddats för att möjliggöra 
för gång- och cykelbana på gatans södra/östra samt ett generösare utrymme för 
snöröjning. Utformning av körbana, kantstensparkering med allé samt gångbanan 
(den del som inte breddas till gång- och cykelbana) är densamma.  

In- och utfartsförbud begränsar antalet direktinfarter mot Åby allé av 
trafiksäkerhetsskäl.  

Åbyholmsvägen 

Åbyholmsvägen är en befintlig gata i området och planen syftar till att bibehålla 
gatans utformning i så stor utsträckning som möjligt. Åbyholmsvägen ansluter till 
Lindholmsvägen i norr och till Åby allé i söder. Inom vägområdet möjliggörs det för 
en gångbana och cyklister hänvisas till körbanan. I söder stängs Åbyholmsvägen av 
för biltrafik och ersätts med en gång- och cykelväg som ansluter till Åby allé. 
Åbyholmsvägens södra del ansluts till Åby allé i öst-västlig riktning. Den maximala 
tillåtna hastigheten ska begränsas till 30 km/h efter ett genomförande av 
detaljplanen. Åbyholmsvägens befintliga gatubelysningsstolpar i trä kommer att 
bevaras som en del i arbetet att bevara gatans karaktär. För att möjliggöra 
anläggandet av Åby allé och kopplingen till befintliga delar av Åby allé utanför 
planområdet kommer den stenmur som ligger längs delar av Åbyholmsvägen delvis 
att tas bort. De delar av muren som kvarstår ligger inom kvartersmark som planläggs 
med pickmark där marken ej får förses med byggnad.  

En ny lokalgata anläggs öster om Åby allé. 

Gatan utgörs av tre delsträckor som tillsammans formar en hästsko med två 
anslutningar mot Åby allé. Den norra delsträckan får samma gatusektion som Åby allé 
med plats för gång- och cykelbana, medan de andra två delsträckorna får samma 
sektion som Åby allé men utan cykelbana.  
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Av trafiksäkerhetsskäl gäller in- och utfartsförbud delar av sträckorna närmast 
anslutningarna mot Åby allé.  

Ny lokalgata, förbindelse mellan Åbyholmsvägen och Åby allé. 

En ny lokalgata anläggs som en inre koppling mellan Åbyholmsvägen och Åby allé. 
Lokalgatan utformas med en bredd på ca nio meter. Förutom en körbana på fem och 
en halv meter så möjliggöras det även för en två meter bred gångbana.  

Lindholmsvägen och cirkulationsplats  

Trafikprognosen (Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna 
Sweco 2016) visar att det kan bli aktuellt med ett kömagasin i samband med 
cirkulationsplatsen. Detaljplanen har anpassats för att möjliggöra en eventuell 
framtida förändring av cirkulationsplatsen. Längs Lindholmsvägen anläggs en 
gångbana. 

Tre hastighetssäkrade gång- och cykelpassager planeras anläggas utmed 
Lindholmsvägen. En vid korsningen Lindholmsvägen – Åbyholmsvägen, en vid 
Lindholmsvägen – Åby allé och en vid gång- och cykelvägen i höjd med returparken. 
Passagerna anses fylla en viktig funktion för att prioritera gång- och cykeltrafiken och 
för att skapa genare och mer sammanhängda stråk.  

Angarnsvägen samt ny lokalgata 

Av trafiksäkerhetsskäl stängs befintlig direktutfart mot Angarnsvägen av. Delvis 
planläggning av statlig väg (268) är motiverat för att möjliggöra för utfartförbud från 
kvartersmarken i södra delen av planområdet mot väg 268, Angarnsvägen. 
Planläggning av väg 268 påverkar inte huvudmannaskapet utan den kommer även 
efter planläggning ha statligt huvudmannaskap. Det är en trafiksäkerhetsåtgärd av 
vikt och ett möjligt sätt att reglera ut/infarten mot Angarnsvägen. Fastigheterna som 
idag ansluter via den vägen kommer istället att ansluta via Åby allé. En ny lokalgata 
anläggs för att möjliggöra detta. Den nya gatan ges en bredd på ca åtta meter, av dessa 
utgörs fem och en halv meter av körbana, resterande ska vara utrymme för gångbana, 
snöröjning och belysning.  Vägen utformas med en vändplats dimensionerad för 
sopbil och räddningstjänst. Ett nytt bullerplank mot Angarnsvägen ersätter det 
befintliga. 

3.5.3 Bil- och cykelparkering  

Parkering ordnas inom kvartersmark på egen fastighet. Parkering för flerbostadshus 
förutsätts i huvudsak att ske under jord. Grundvattennivån i området varierar. Innan 
garage uppförs behöver erforderliga utredningar tas fram bland annat för att 
säkerställa om vattentät grundkonstruktion behövs eller om tillstånd för 
vattenverksamhet krävs. Det är byggaktörens ansvar att ta fram dessa utredningar 
och presentera en fungerade lösning vid bygglov. I de fall parkeringsplatser uppförs 
ovan jord ska de anläggas som mindre enheter med koppling till respektive 
bostadsenhet. Parkeringsplatser för tre eller fler bilar ovan jord bör anläggas med 
genomsläppligt material, se även dagvattenavsnittet 3.6.1. Bedömning om hur många 
parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark görs vid bygglovsprövning utifrån 
gällande parkeringsnorm i enlighet med bedömning avseende parkeringszon enligt 
nedan. Avstånden från mitten av Åbyholm uppfyller måtten för zon 1 som beskrivs i 
parkeringsnormen. Dock uppfyller inte fastigheterna i östra kanten av Åbyholm 
måttkraven. Med tanke på Åbyholms centrala läge och närhet till både busshållplatser 
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och Roslagsbanan samt den goda tillgänglighet till befintligt gång- och cykelnät som 
leder till viktiga målpunkter, bör hela området Åbyholm klassas som zon 1 när det 
gäller parkeringstal och parkeringsbehov. Åbyholm, Åby ängar och Tellusområdet 
planeras även ingå i ett sammanhängde bebyggelseområde och det anses därför 
viktigt att parkeringsbehovet bedöms likvärdigt för samtliga tre områden. 

Cykelparkering ordnas på kvartersmark inom den egna fastigheten. Bedömning om 
hur många cykelparkeringar som behövs inom kvartersmark görs, precis som för 
bilparkering, vid bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm. 

I övrigt kan med fördel olika mobilitetslösningar studeras och användas under det 
fortsatta genomförande arbetet i de olika delarna i planområdet i syfte att minska 
behovet av biltransporter och därmed antalet parkeringsplatser för bilar. 

 

Exempel på parkeringsplats med en genomsläpplig utformning. 

3.5.4 Kollektivtrafik 

De boende i planområdet planeras kunna nyttja det befintliga kollektivtrafikutbudet i 
närheten av området, både vad gäller bussförbindelser och Roslagsbanan. Som nämns 
under kapitel 2.7.1 Kollektivtrafik, har planområdet goda förutsättningar för ett högt 
nyttjande av kollektivtrafik med både Roslagsbanan och Vallentuna station belägna 
inom gång- och cykelavstånd. Figuren nedan visar planområdet närhet till viktiga 
busshållplatser och roslagsbanans station samt de befintliga gång- och cykelstråk som 
kopplar samman planområdet med dessa hållplatser.   
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Karta över planområdets närhet till kollektivtrafik. Busshållplatser illustreras med grön bussymbol, 

roslagsbanans station illustreras med gul tågsymbol och gång- och cykelstråken illustreras med blå linje. 

3.5.5 Trafikutredning  

För att utreda och redovisa hur föreslagen exploatering förväntas påverka 
omkringliggande vägnät har en trafikutredning tagits fram (Trafikutredning 
Åbyholm, Ramböll, 2019-05-24). Trafikutredningen utreder den nuvarande och den 
framtida trafiksituationen kring Åbyholm. Det görs huvudsakligen genom att studera 
tre viktiga korsningar i området; Cirkulationsplatsen mellan Lindholmsvägen – 
Angarnsvägen – Arningevägen (K1), korsningen Lindholmsvägen – den nya 
kopplingen Åby Allé (K2) samt ytterligare en korsning vid Lindholmsvägen – 
Åbyholmsvägen (K3), samtliga korsningspunkter visas i figuren nedan. 
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Illustration över korsningspunkter i närområdet. 

Trafikutredningen visar att inga framtida framkomlighetsproblem kommer att uppstå 
för de två korsningarna utmed Lindholmsvägen (K3 och K2) på grund av 
planförslaget. Vid utformning av dessa korsningar bör fokus ligga på trafiksäkerhet 
för de oskyddade trafikanterna. Lindholmsvägen gränsar till en idrottsplats och en 
grundskola från kommande byggnation och från gång- och cykelvägar som går söder 
ut i kommunen. Det innebär att många, och framförallt unga, fotgängare och cyklister 
kommer att passera över Lindholmsvägen vid dessa korsningar. För att säkerställa de 
oskyddade trafikanternas säkerhet föreslås hastighetsdämpande åtgärder och 
passager. 

Utredningen visar även att kapacitetsproblem kommer att uppstå i framtiden för 
cirkulationsplatsen vid Angarnsvägen/Lindholmsvägen/Arningevägen. Redan idag 
finns tendenser till köbildning på Arningevägens tillfart, något som kommer förvärras 
i framtiden. Kapacitetsproblemen i framtiden blir påtagliga oavsett om en utbyggnad 
sker eller ej.  

För att åtgärda kapacitetsproblemen i cirkulationsplatsen (K1) är ett förslag i 
utredningen att cirkulationsplatsen breddas så att samtliga från- och tillfarter får två 
körfält.  

Vid en breddning av cirkulationen är projektet med och medfinansierar en framtida 
utbyggnad av cirkulationsplatsen vid Lindholmsvägen – Angarnsvägen – 
Arningevägen. Planområdet har anpassats för att ta hänsyn till det eventuellt ökade 
ytbehovet. 

3.6 Teknisk försörjning 

3.6.1 Dagvatten 

Åbyholm ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde. Vallentunasjön är en 
vattenförekomst med miljökvalitetsnormer och uppnår i nuläget ej god ekologisk eller 
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kemisk status. För att uppnå miljökvalitetsnorm för ekologisk status krävs det framför 
allt att fosfortillförsel till sjön minskar. Dimensionerande regn för 
dagvattenhanteringen är ett klimatkompenserat 20-årsregn där godkänt utflöde till 
dagvattenledning är ett 5-årsflöde före exploatering. Reningskravet för 
Vallentunasjön på 52 % gäller för föroreningsbelastningen från hela 
avrinningsområdet med utlopp i sjön. Belastningen från Åbyholm behöver därför 
minst nå de belastningsmängder som fanns innan exploatering. Vad gäller kemisk 
status utgörs de otillfredsställande parametrarna halter av över allt överskridande 
ämnen från atmosfärisk deposition samt förhöjda halter av perfluoroktansulfonat 
(PFOS). Reningsgraderna utifrån förutsättningen att minst nå samma halter som 
innan exploatering, efter exploatering anges i högra kolumnen i tabellen nedan.  

 

 

Tabellen visar beräknad föroreningsbelastning i dagvatten (kg/år) för 

planområdet. Beräkningar har gjorts för före exploatering och efter 

exploatering.(Dagvattenutredning Åbyholm, rev 2017-10-04, Sweco)  

En dagvattenutredning har tagits fram inom planområdet (Åbyholm – Revidering av 

dagvattenutredning, 2017-10-04) där föroreningsbelastning och fördröjningsbehov 
har beräknats och utredningen ger förslag på dagvattenhantering och åtgärder för att 
uppnå en icke-försämring gentemot Vallentunasjön. Sen utredningen togs fram har 
detaljplanens struktur förändrats något genom att ytor flyttats och ett nytt förslag till 
dagvattenhantering har tagits fram inom förprojektering. Trots förändringar i 
struktur är dagvattenutredningens beräkningar fortfarande relevanta då den totala 
mängden hårdgjorda ytor inte ökat och ligger till grund för den dagvattenhantering 
som föreslås i förprojekteringen. Den hårdgjorda ytan i dagvattenutredningen är till 
cirka 700m2 större än i nuvarande plankarta, dock har markanvändning väg utökats 
något vilket gör denna marginal nödvändig. 

Den dagvattenlösning som tagits fram i förprojekteringen av planen innebär att 
dagvatten leds genom skelettjordar, luftig makadam och svackdike för att till sist 
ledas till en torrdamm med makadambarriärer och följer Svenskt Vattens 
dimensioneringskrav enligt p110. Dessa åtgärder kommer enligt beräkningar medföra 
att föroreningsbelastning når nivåer lägre än för befintlig situation innan 
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exploatering, vilket medför att Vallentunasjöns inte påverkas negativt av 
exploateringen, samt att det finns en viss marginal i beräkningarna. Avrinning från 
väg har beräknats med avrinningskoefficient 0,8 jämfört med koefficient för 
flerfamiljshus på 0,7. Markanvändningen flerfamiljshus utgör majoriteten av de 
700m2 som inte finns kvar i nuvarande plankarta. 

Vatten renas i allmän anläggning men nära källan då det direkt leds ner till 
skelettjordar och makadam från anslutningspunkt från fastighet. Viss extra rening 
genom infiltration på kvartersmark förväntas då lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark i enlighet med Oxunda 
vattensamverkan dagvattenpolicys huvuddrag.  

Vid ett plangenomförande förändras de befintliga flödesriktningarna för dagvattnet 
inom planområdet. Detta påverkar delavrinningsområdena som därmed förändras. 
Planområdet dimensioneras för ett hantera ett klimatkompenserat 20-årsregn vilket 
betyder att det dagvattensystem inklusive ledningar som anläggs i området kan 
omhänderta samtliga regn upp till ett 20-årsregn innan trycklinje når marknivån och 
systemet inte klarar av att hantera mer vatten. Större skyfall måste däremot avledas 
ytligt. Planen regleras med bestämmelser om att dagvattenanläggning får integreras i 
naturmarken, sammanhängande parkeringsplatser för tre eller fler bilar på 
kvartersmark ska utformas med genomsläppligt ytskiktsmaterial och att minst 30 
procent av markytan inom kvartersmark ska vara tillgänglig för infiltration av 
dagvatten.  

3.6.2 Vatten och avlopp  

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområden för allmänt VA inom Vallentuna 
kommun. Huvudmannen äger samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 
allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. Planområdet kommer att tas in i 
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten (”dagvatten fastighet” samt 
”dagvatten gata”). Detaljplanen innebär att det befintliga vatten- och avloppsnätet 
byggs ut. Ledningar och övriga VA-anläggningar ska i huvudsak förläggas inom 
allmän platsmark. 

Befintliga ledningar inom planområdet slopas, befintliga fastigheter får nya 
anslutningar mot det nya ledningsnätet. Anläggningsavgifterna för VA är en 
engångskostnad och debiteras enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i 
Vallentunas kommunfullmäktige. Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har 
upprättats och meddelats fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras.  

3.6.3 Energi/Värme 

I anslutning till, och delvis inom, planområdet finns fjärrvärmeledningar. 
Ledningarna kan byggas ut och fastighetsägarna kan ansluta i den mån avtal tecknas 
med fjärrvärmeleverantör. Alla gator får sektioner som medger plats för utbyggnad av 
fjärrvärme i framtiden, förutom Åbyholmsvägen i sin nuvarande sträckning då gatans 
bredd ej är tillräcklig då den kraftigt begränsas av befintliga byggnader och höga 
kulturvärden. 

3.6.4 El/tele/fiber 

I kurvan längs södra sidan av Åby allé skapas plats för en transformatorstation. 
Området ligger inom den kommunala fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 och är planlagt 
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som E, plats för tekniska anläggningar. I samband med plangenomförandet kommer 
en rättighet att tillskapas som möjliggör uppförandet av transformatorstation. 
Befintliga luftledningar för el och tele ersätts av markkablar. Plats för markförlagd el, 
tele och fiber skapas i alla gatusektioner inom planområdet.  

3.6.5 Avfallshantering 

Enligt kommunens översiktsplan 2040 ska gemensamma anläggningar för insamling 
av avfall och förpackningar beaktas vid nybyggnation av flerfamiljshus och småhus. 
Förändringar i förordningar (2018:1462 och SFS 2018:1463) ställer även krav på 
fastighetsnära insamling av avfall och förpackningar. Kvartersnära insamling kan 
likställas med fastighetsnära. 

Inom planområdet ska yta finnas för gemensam avfallshantering och källsortering 
även för de bostäder som regleras som små-, rad- och kedjehus. Utrymme ska 
anordnas för gemensam insamling av avfall under producentansvar 
(pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall etc.) och avfall under 
kommunalt ansvar (hushållsavfall, matavfall etc.). Utrymmena ska dimensioneras för 
den faktiska avfallsmängden som genereras. På fastigheten ska det även ges utrymme 
för hämtning av trädgårdsavfall och grovavfall.  

Utrymmena ska planeras och utformas så att risken för olyckor begränsas vid 
tillträde, transporter, användning, kontroll och underhåll. Planeringen och 
utformningen ska även säkerställa att risken för brukarnas eller grannarnas hygien 
och hälsa begränsas. Utrymmena ska vara anpassade för rörelsehindrade. För att 
säkerställa hantering enligt ovan ska övergripande lagkrav, kommunens föreskrifter 
för avfallshantering och föreskrifter/riktlinjer för trafiksäkerhet följas.  

Uppförandet av utrymme för avfallshantering följs upp i bygglovsskedet mellan 
respektive byggaktör och kommunen.  

För de friliggande bostadshusen bör motsvarande lösning anordnas där flera privata 
fastighetsägare delar på ett gemensamt utrymme. Detta löses med fördel genom 
bildande av gemensamhetsanläggning mellan privata fastighetsägare.   

3.6.6 Brandförsvar 

Planområdet ligger inom högst 10 min insatstid för brandförsvaret enligt kommunens 
räddningstjänstplan. I området planeras det för konventionellt brandvattensystem, 
exakt utformning tas fram i detaljprojekteringen av området.  

3.6.7 Övrigt  

I samband med vägutbyggnaden kan nedläggning av tomrör eller annan kanalisation 
utföras i syfte att förenkla kommande ledningsdragningar.  
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3.7 Hälsa och säkerhet  

3.7.1 Hantering av markföroreningar 

Påträffade föroreningar inom planområdet ska saneras till lämpliga nivåer för 
framtida markanvändning, antingen ner till nationella riktvärden för känslig 
markanvändning eller av tillsynsmyndigheten godkända platsspecifika riktvärden. En 
saneringsanmälan ska tas fram och godkännas av tillsynsmyndighet innan sanering 
kan påbörjas. Först efter att markföroreningar har avhjälpts kan bygglov ges, detta 
säkerställs genom planbestämmelse [a5] i plankarta. 

3.7.2 Grundläggning 

I del av planområdets nordöstliga del ställs krav på grundläggning [b2]. Då 
delområdet återfinns inom ett riskområde vid ett 100-års regn regleras bebyggelsen 
förutom med bebyggelseförbud (prickmark) också med en bestämmelse om att lägsta 
golvnivå i bostadsvåning ska vara minst 0,4 meter över gatans lägsta punkt utmed 
fastighetsgräns. Innan garage uppförs inom de fastigheter som i detaljplanen 
möjliggörs för flerbostadshus behöver erforderliga utredningar tas fram bland annat 
för att säkerställa om vattentät grundkonstruktion behövs eller om tillstånd för 
vattenverksamhet krävs. Det är byggaktörens ansvar att ta fram dessa utredningar 
och presentera en fungerande lösning vid bygglov. 

3.7.3 Hantering av översvämningsrisk 

För att utreda om en utbyggnad av Åbyholm förvärrar översvämningssituation 
nedströms har en skyfallskartering upprättats, se ”Översvämningsanalys, Sweco 

2018-12-10”. Karteringen bestod av uppbyggande av en tredimensionell höjdmodell 
för nuläge samt framtida bebyggelse och simuleringar av 100-års respektive 400-
årsregn på denna höjdmodell. För påverkan på befintlig bebyggelse är 100-årsregnet 
mest relevant, ett 400-årsregn var dock nödvändigt att kartera med tanke på 
brandstationen nedströms då framkomligheten inte får försämras för 
utryckningsfordon, även vid extrema skyfall.  

Skyfallskarteringen visade att planen ej medför förvärrad översvämningssituation för 
bebyggelse nedströms vid ett 100-årsregn förutsatt att torrdamm och svackdike 
anläggs i den västra delen av planområdet. Det gick inte heller att påvisa någon 
förvärrad framkomlighet för utryckningsfordon från brandstationen vid ett 400-
årsregn. Inom vissa delar av planområdet ansamlades vatten men dessa ytor kan 
hanteras genom en god höjdsättning av gata samt kvartersmark. 

Planen reglerar att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas till gatan för att avleda 
översvämmande vatten med självfall mot gatan och/eller friytan. Det görs lämpligast 
genom att höjdsätta kvartersmarken på högre nivå än gatan och/eller 
omkringliggande friytor. I de fall kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre 
än omkringliggande gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att 
översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader. Aktsamhet skall också 
iakttagas vid utformningen av byggnader för att undvika att skapa instängda områden 
i lågpunkter dit vattnet ansamlas utan möjlighet för ytlig bortrinning. Fastighetsägare 
är skyldiga att skydda sina fastigheter genom att inom kvartersmark skapa lämpliga 
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ytor för översvämning, eller skapa särskilda avledningsvägar för extrema flöden ut till 
omkringliggande allmän mark. Se även avsnitt 3.7.2 Grundläggning. 

Gatorna är höjdsatta för att fungera som ytliga avrinningsvägar och leda vatten vidare 
när dagvattensystemet är fullt. Enligt simulering kan planen hantera skyfallsflöden, 
både genom ytliga avrinningsvägar inom området till torrdammen från svackdike 
samt ytliga avrinningsvägar som leder vattnet ut från planområdet. I 
detaljprojektering är höjdsättningen fortsatt viktig för att säkerställa sekundära 
avrinningsvägar. 

3.7.4 Hantering av buller 

Bullerutredningen visar att planerade bostäder längs Lindholmsvägen, Angarnsvägen 
och Åby allé kommer att exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över gällande 
riktvärden. Inom stora delar av planområdet kommer ekvivalenta ljudnivåer under 
riktvärdet på 55 dBA att uppnås. Bostäderna som utsätts för förhöjda nivåverkan 
planeras för att uppfylla kriterierna för avstegsfall. Avstegsfall har syftet att underlätta 
i planeringssituationer där det är svårt att uppfylla riktvärdena, till exempel för 
bostäder i centrala lägen eller i andra lägen med bra kollektivtrafik. Detaljplanen 
bedöms kunna genomföras med avstegsfall A, som beskrivs nedan. Avstegen kan 
enligt Länsstyrelsen godtas endast i centrala lägen samt i lägen med god 
kollektivtrafik.  

Avstegsfall A innebära att: ” Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg 
utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga 
lägenheter ska dock ha tillgång till mindre bullrig sida för minst hälften av 
boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå. För 
uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 55 dBA ekvivalentnivå och högst 70 
dBA maximalnivå” 

Utsatt kvartersmark regleras med störningsskyddsbestämmelse (m1) 

 Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

 Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

 Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 
vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 

Planläggningen möjliggör för att nytt bullerskydd kan sättas upp söder om befintlig 
bebyggelse i anslutning till Angarnsvägen. Det nya bullerskyddet ska ersätta ett äldre 
ofullständigt bullerplank. 

Vad gäller verksamhetsbuller överskrids riktvärden för en liten del av planområdet. 
Eftersom trafikbullersituationen ändå kräver att anpassning för ljuddämpad sida 
uppförs för bebyggelse längs Lindholmsvägen och att byggnader anpassas för att klara 
inomhusnivåer så uppfylls kraven på ny bebyggelse enligt Zon B, se även tidigare 
avsnitt 2.8.4 verksamhetsbuller, det vill säga att byggnader bulleranpassas och det 
finns tillgång till en ljuddämpad sida. Ljudnivåerna i de allra östligaste delarna av 
området, intill Lindholmsvägen, bedöms som högst uppgå till mellan 45–50 dBA, 
vilket är betydligt lägre än vad som kan accepteras i zon B för helger och kvällar. 
Gränsen för dessa ljudnivåer tangerar område för framtida fasad men till största del 
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består marken där riktvärden för Zon A överskrids av naturmark. Verksamhetsbuller 
utgör med avseende på ovanstående inget hinder för bostadsbebyggelse i 
planområdet. 

3.7.5 Hantering av farligt gods 

Angarnsvägen är sekundär transportled för farligt gods. Ny bostadsbebyggelse ska 
placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. Inom 25 meterszonen får dock 
komplementbebyggelse uppföras, detta regleras med korsprickmark. De befintliga 
byggnaderna inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:71 och 1:95 ligger närmare än 25 
meter från Angarnsvägen men behöver ej flyttas. Leveranser av drivmedel till 
bensinstationen sker via en infart strax över 50 meter in på Lindolmsvägen norr om 
cirkulationsplatsen vid Angarnsvägen öster om planområdet, även där hålls ett 
avstånd från mellan transportled och planerad bebyggelse på 25 meter. Avstånd till 
bensinstationen och planerad bebyggelse är över 50 meter vilket är rekommenderat i 
riskanalysen som tagits fram inom projektet (Brandskyddslaget, rev 2011-02-01). För 
bebyggelse utmed den del av Lindholmsvägen som i nuläget utgör sekundär 
transportled för farligt gods behövs inga anpassningar då denna utgår som 
rekommenderad transportled.  

3.7.6 Magnetiska fält 

Magnetfält starkast närmast källan men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju 
starkare ström som används, desto starkare magnetfält. Vid nybyggnation av 
bostäder, skolor och förskolor i närheten av kraftledningar och 
transformatorstationer som alstrar elektromagnetiska fält bör nivåerna på de 
elektromagnetiska fälten hållas så låga som det är rimligt att kräva utifrån 
miljöbalkens försiktighetsprincip och skälighetsprincip, enligt Folkhälsomyndigheten. 
I dag finns inga gränsvärden för kraftfrekventa magnetfält, tillsvidare gäller 
försiktighetsprincipen och skyddsavstånd som uppfyller riktvärdet om högst 0,4 μT. 

Transformatorstationer som finns utomhus ger på några meters avstånd mycket låg 
exponering för magnetfält. 

3.8 Administrativa bestämmelser 

3.8.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden för allmän platsmark är 10 år från det datum detaljplanen vunnit 
laga kraft. För kvartersmark som idag är i privat ägo är genomförandetiden 8 år och 
påbörjas 2 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft, om utbyggnaden av 
vatten, avlopp och vägar är klar innan 2 år har gått kan bygglov prövas tidigare. För 
kommunalägd kvartersmark som kommunen avser att markanvisa regleras 
genomförandetiden till 10 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
Regleringen av planerad utbyggnad och genomförandetid möjliggöra en tidigare 
byggstart för de fastigheter som kan angöra från Lindholmsvägen och på så sätt inte 
påverka utbyggnaden av allmän plats. Byggstart av kommunalägd mark kommer att 
regleras i avtal med respektive byggaktör.    
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3.8.2 Verkan på avstyckningsplan  

Avstyckningsplan 133, upprättad 1928, upphävs inom planområdet samt inom 
illustrationslinjer (grönskrafferat) utanför planområdet. Avstyckningsplanen gäller 
för fastigheterna Vallentuna-Åby 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt 
del av Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176. 

3.8.3 Ändrad lovplikt 

Delar av planområdet berörs av ändrad lovplikt i enlighet med bestämmelserna i 4 
kap. 15 § i plan- och bygglagen. Den ändrade lovplikten innebär dels att det inom 
vissa delar av planområdet krävs marklov om man vill fälla träd samt att man inom de 
områden som av kommunen är utpekad som värdefull miljö inte ska ges bygglov för 
plank, mur, friggebod och/eller attefallsåtgärder. 

3.8.4 Villkor för lov 

Inom de delar av planområdet som berörs av villkor för lov krävs det att man kan visa 
på att markförorening har avhjälpts innan lov kan ges för byggnadsverk och/eller 
väsentlig förändring av markanvändningen. Områdena som berörs av denna 
planbestämmelse har utmärkts med a5. 

3.8.5 Markreservat 

Planområdet består av två typer av markreservat, det är dels för underjordiska 
ledningar samt dels för gemensamhetsanläggningar. Områden där underjordiska 
ledningar tillåts är i plankartan utmärkt med bestämmelsen u1 och områden där 
gemensamhetsanläggningar föreslås är markerade i plankartan med g.  

 

4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas antas tidigast 
under kvartal 4 år 2020. 

 Antagande     Q4 2020  
 Laga kraft    Q1 2021 
 Marklösen och fastighetsbildning för allmän plats  2021–2022 
 Start för utbyggnad av gator  2021–2023 
 Fastighetsbildning för kvartersmark  2021–2023 
 Start för utbyggnad av kvartersmark 2023 
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4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. Allmän plats 
omfattar allmänna anläggningar såsom gator, gång-, cykel- och mopedvägar, 
naturmark och park. Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ansvarar 
för genomförandet av planen inom allmän plats genom att kommunen löser in mark 
och ansvarar för att de allmänna anläggningarna byggs ut i enlighet med planen. 

Ovan gäller med undantag för den del av Angarnsvägen som planläggs. För den vägen 
är det staten genom Trafikverket som idag är huvudman med väghållningsansvar och 
planläggningen förändrar inte det. 

För de allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar som planeras inom 
området är det Roslagsvatten AB, genom sitt dotterbolag Vallentunavatten AB, som är 
huvudman. 

4.1.3 Avtal 

Kommunen har tecknat föravtal med två olika byggaktörer inom två delområden. 
Dessa föravtal avser att förnyas och ersättas med reservationsavtal innan kommunen 
säljer kvartersmarken. Reservationsavtalen kommer att behandla frågor om bland 
annat planerat antal lägenheter/radhus, utformning av byggnader, ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning samt en medfinansiering för Roslagsbanans utbyggnad i enlighet 
med kommunens riktlinjer och Sverigeförhandlingen. Reservationsavtalen innebär 
även en option att gå vidare och teckna marköverlåtelseavtal med kommunen 
angående förvärv och byggnation av områdena. Marköverlåtelseavtalen tecknas med 
respektive byggaktör i enlighet med vad som beslutats i respektive reservationsavtal.  

Bebyggelsekvarteren mellan Lindholmsvägen och den östra bågen av Åby allé avser 
kommunen att avyttra genom markanvisningar efter det att detaljplanen vunnit laga 
kraft i takt som anses lämpligt med hänsyn tagen till bostadsbyggnadsprognos och 
bostadsförsörjningsprogram. I dessa markanvisningsavtal med byggaktörerna 
kommer utbyggnaden av kvartersmarken regleras mer i detalj.  

Separata exploateringsavtal ska tecknas med Vallentunavatten AB i det fall 
Vallentunavatten AB begär det.   

4.2 Fastighetsrättsliga frågor 

4.2.1 Fastighetsbildning, rättigheter och 

gemensamhetsanläggningar 

För att tillskapa de teknik-, väg- och naturområden, bostadskvarter och 
bostadstomter som erfordras för ett genomförande av planen måste 
fastighetsbildningsåtgärder vidtas. Med fastighetsbildning avses bland annat 
nybildning av fastigheter genom avstyckning, ändring av fastigheters gränser genom 
fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder, gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätter prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av den statliga 
lantmäterimyndigheten.  
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Efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska den mark som utgör allmän platsmark och 
som idag är privatägd överföras till kommunägda fastigheter genom fastighetsregle-
ring. Det kan ske efter att överenskommelse träffats mellan de privata 
fastighetsägarna och kommunen. I dessa överenskommelser kan ersättningar regleras 
mellan de berörda fastighetsägarna samt ansvar för lantmäterikostnader. 
Fastighetsregleringar för att säkerställa mark för allmän plats kan även ske utan 
överenskommelser då en lagakraftvunnen detaljplan ger kommunen inlösenrätt. I 
dessa fall fastställs ersättningens storlek och ansvar för kostnader vid lantmäteriför-
rättningen av lantmäterimyndigheten. 

Bostadskvarter och småhustomter bildas via fastighetsbildningsåtgärder. Det är 
ägarna till berörda fastigheterna som ansöker om och bekostar dessa åtgärder hos 
Lantmäteriet. Flera av bostadskvarteren tillkommer inom kommunägda fastigheter. 
Där kan det bli blivande markägare eller byggaktör som ansvarar för att ansöka om 
och bekosta den fastighetsbildning som sker efter att kommunen överlåtit markom-
rådet. 

Genomförande av detaljplanen medför att några servitut och andra rättigheter inom 
området kan komma att ändras eller upphävas. Det gäller dels befintligt utfartsservi-
tut från Vallentuna-Åby 1:124 (Åbyholms gård) som kommer att behöva ändras för att 
utfartens läge idag inte överensstämmer med upplåten rättighet. I och med 
projekteringen och utbyggnaden av kvartersmarken intill Åbyholms gård ska hänsyn 
tas till den befintliga utfarten, detta ansvarar den byggaktör som exploaterar 
fastigheten för och fastställs i avtal mellan kommun och byggaktör. När det gäller 
gemensamhetsanläggningen för bullerplanket utanför Angarnsvägen inom det södra 
småhusområdet ansvarar kommunen för att den rättigheten upphävas, detta görs i en 
lantmäteriförrättning, eftersom ett nytt bullerplank kommer att uppföras och driftas 
av kommunen. Planförslaget innebär också att den befintliga 
gemensamhetsanläggningen på fastigheten Vallentuna-Åby S:7 kan utökas något. 
Kommunen ansvarar också för att upplåta en rättighet i sin fastighet Vallentuna-Åby 
1:94 för det område som i planen är utlagt som kvartersmark för tekniska 
anläggningar, [E]. 

För nya utfarter och ledningsdragningar som behöver ianspråkta utrymme på annan 
fastighet eller som blir gemensamma för flera fastigheter bör servitut eller gemen-
samhetsanläggningar bildas. De allmänna ledningar som går inom kvartersmark bör 
säkras med ledningsrätt av framtida ledningsägare, dessa områden är i detaljplanen 
utlagda som u-områden. 

4.2.2 Fastighetskonsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att flertalet av fastigheterna inom 
planområdet kommer att beröras av olika fastighetsbildningsåtgärder. I de flesta fall 
innebär det att fastigheten förbättras och att förutsättningar för att utveckla 
fastigheten tillskapas. I några fall kan det dock innebära att fastigheten kan tvingas 
avstå mark till gator eller andra allmänna platser eller att nyttjandet av fastigheten 
blir begränsad på något annat sätt.  

De fastighetskonsekvenser som berör ett flertal fastigheter beskrivs här medan de mer 
specifika konsekvenser som avser en specifik fastighet beskrivs i kap 5.5 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Den icke kommunägda mark som i detaljplanen är redovisad som allmän platsmark 
(GATA1, GATA2 OCH NATUR) kommer att överföras genom fastighetsreglering till 
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någon av kommunens intilliggande fastigheter, exempelvis Vallentuna Åby 1:94. De 
icke kommunägda fastigheter som avstår mark till allmän plats är Vallentuna-Åby 
1:14, 1:23, 1:38, 1:71, 1:97, 1:98 och 1:145. Den icke kommunalägda mark som i 
detaljplanen redovisas som allmän platsmark (VÄG) är idag och kommer 
fortsättningsvis att vara statlig väg och ägas av staten.  

Den kommunägda mark som i detaljplanen är redovisad som kvartersmark för 
bostäder (B) avses dels säljas till olika byggaktörer för att de ska genomföra 
bostadsbyggnation inom områdena och dels överlåtas till ägarna av intilliggande 
fastigheter i den mån kommunens mark behövs för att exploatera eller utveckla den 
intilliggande fastigheten. Privata fastigheter som i enlighet med detaljplanen har en 
möjlighet att förvärva kommunal mark är Vallentuna-Åby 1:14, 1:27, 1:38, 1:146, 1:151, 
1:71, 1:95, 1:97 och 1:98. Även den befintliga gemensamhetsanläggningen Vallentuna-
Åby S:7 ges möjlighet att förvärva ett fåtal kvadratmeter, detta kommer då att ske i en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen. 

Befintlig utfart för fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:38, 1:71 och 1:95 mot 
Angarnsvägen stängs av trafiksäkerhetsskäl. Dessa fastigheter får anpassa sina 
utfarter mot den nya allmänna lokalgata som kommunen kommer att anlägga i 
området i enlighet med förslaget på plankarta. Kommunen kommer att hantera 
avstängningen av utfart och samordna den med anläggandet av ny gata i 
detaljprojekteringen av området.  

För fastigheterna Vallentuna- Åby 1:14, 1:23, 1:38, 1:71 och 1:95 gäller ett 
säkerhetsavstånd om 25 meter från Angarnsvägen inom vilket bostadsbebyggelse inte 
får uppföras. Detta gäller med undantag för befintlig huvudbyggnad för Vallentuna-
Åby 1:71 som i dess nuvarande placering delvis ligger inom skyddsområdet. 
Plankartan har anpassats för att inte göra befintlig huvudbyggnad planstridig. Dessa 
fastigheter har även del i den gemensamhetsanläggning för bullerplank som är 
uppfört utefter Angarnsvägen och som föreslås upphävas. Det är den statliga 
lantmäterimyndigheten som prövar om en gemensamhetsanläggning kan upphävas, i 
samband med detta prövar även lantmäterimyndigheten om ersättning ska utgå till de 
deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen. Förslaget är att kommunen 
istället kommer uppföra och ansvara för ett nytt bullerplank.  

4.3 Ekonomiska frågor 

4.3.1 Planekonomi 

Arbetet med framtagande av en detaljplan för Åbyholmsområdet har varit omfattande 
och pågått under mycket lång tid. Hittills nedlagda plankostnader uppskattas till cirka 
fyra miljoner kronor. Planområdets avgränsning har ändrats under hand, 
exploateringen har ökat och flera olika byggaktörer har varit aktuella för 
avtalsskrivning. Inom detta centrumnära exploateringsområde bedöms 
förutsättningarna mycket goda för en positiv genomförandeekonomi. Intäkterna från 
de kommande försäljningarna av de kommunägda områdena tillsammans med 
planavgifterna, gatukostnadsersättningarna och exploateringsbidragen från 
nuvarande och tillkommande fastighetsägare kommer att överstiga de kostnaderna 
för framtagande av detaljplanen och utbyggnad av infrastruktur.  
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4.3.2 Gatukostnader 

För att kommunen ska få täckning för de utgifter för utbyggnaden av vägar, gator, 
naturområdet och andra allmänna platser inom området kommer kommunen ta ut 
gatukostnader utav de fastigheter som har nytta av kommunens utbyggnad. 

Till dessa kostnader räknas även ersättning för den mark som behöver lösas in eller 
upplåtas samt kostnader för erforderlig fastighetsbildning. I samband med 
planarbetet upprättas och beslutas det om gatukostnadsutredning och efter 
utbyggnaden debiteras fastighetsägarna gatukostnader för att täcka de omkostnader 
kommunen haft för utbyggnaden av gatorna. Denna gatukostnadsutredning redovisas 
som en separat handling som hör till detaljplanen.  

4.3.3 Inlösen och ersättning 

Detaljplanen innebär att flera fastigheter inom området kommer att beröras av 
markintrång för allmän plats eller rättighetsbelastningar som t.ex. u-områden som är 
ett markreservat för allmänt ändamål. Ägarna till berörda fastigheter kan vara 
berättigade till ersättning för detta intrång eller markavstående. I kap 5.5 
fastighetskonsekvensbeskrivning redovisas i vilken mån fastigheterna berörs av 
intrång. 

För del av fastighet som tas i anspråk för allmän plats eller u-område inom 
kvartersmark för enskilt ändamål ska ersättning utgå med belopp som motsvarar den 
minskningen av fastighetens marknadsvärde som uppkommer av markavstående eller 
rättighetsinskränkningen plus ett schablonpåslag om 25 % i enlighet med 
expropriationslagen. Ersättningen utbetalas av respektive huvudman som i detta fall 
är kommunen eller ledningsägare. Vid bestämmande av ersättningsnivån enligt 
expropriationslagen utgår man som regel från, vid ersättningstidpunkten, gällande 
planförhållanden. Ett undantag från detta är vid bestämmande av ersättning vid 
inlösen av allmän platsmark, då utgår man ifrån de förutsättningar som rådde 
närmast innan marken planlades som allmän platsmark. I samband med omprövning 
av gemensamhetsanläggningar kommer också en utredning om ersättning att ske, 
fastighetsägare som har en del i en gemensamhetsanläggning kan ha rätt till 
ersättning när den upphävs. 

Förutom markersättning är fastighetsägaren berättigad till ersättning för de 
tomtanläggningar, t.ex. träd, buskar och byggnader, som går förlorade. Principen är 
att ersättning ska utgå för det bidrag som respektive anläggning utgör till fastighetens 
marknadsvärde.  

Inom detaljplaneområdet är avsikten att markavståendena, till allmän plats och 
tillskottsmark från kommunägd mark till enskilda tomter samt ersättning för den 
mark som avstås eller upplåts, främst ska regleras i separata överenskommelser 
mellan kommunen och de berörda fastighetsägarna. I den mån överenskommelser 
inte träffas kommer lantmäterimyndigheten att hantera fastighetsbildningen varvid 
ersättningen beslutas av lantmäterimyndigheten.  

4.3.4 Ersättning på grund av rivningsförbud eller 

skyddsbestämmelser 

Fastighetsägarna till Åbyholms gård inom fastigheten Vallentuna- Åby 1:124 kan vara 
berättigade till ersättning då detaljplanen medför att deras fastighet belastas av 
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skyddsbestämmelser så som att byggnader får rivningsförbud. Fastighetsägare ska 
generellt tåla vissa inskränkningar och ersättning för rivningsförbud kan enligt Plan- 
och bygglagens regler blir aktuellt om ”skadan” är betydande i förhållande till den 

berörda delen på fastigheten. Varsamhetsbestämmelser är generellt inte 
ersättningsgill.  

Kommunen har mottagit ersättningsanspråk till följd av det föreslagna 
rivningsförbudet och kommunen kommer innan antagande av detaljplanen att 
klarlägga storleken av eventuell ersättning, en värdering kommer att göras av en 
auktoriserad fastighetsvärderare.  

4.3.5 Fastighetsägarens utgifter och intäkter 

De privata fastighetsägarna inom fördelningsområdet för gatukostnaden kommer att 
debiteras en gatukostnad. Fördelningsområdet sammanfaller delvis med 
detaljplaneområden men innefattar även fastigheten Vallentuna- Åby 1:77. 
Gatukostnaden är fördelad på de fastigheter som har en nytta av kommunens 
utbyggnad av allmän plats, detta beskrivs närmare i gatukostnadsutredningen. Utöver 
gatukostnaden tillkommer kostnader för anslutningar till vatten- och avloppsnätet för 
de fastigheter eller nya byggrätter som inte är anslutna idag, vissa fastigheter är idag 
anslutna via avtal som innebär att endast en del av anläggningsavgiften är erlagd, 
dessa ska betala resterande anläggningsavgift enligt gällande taxa. 
Anläggningsavgiften för VA är en engångskostnad och debiteras enligt vid varje 
tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentuna kommuns kommunfullmäktige. 
Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och meddelats 
fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras. I vissa fall kommer det bli 
aktuellt att mellan fastigheter förvärva markområden för att kunna genomföra 
nybyggnation och avstyckningar eller motsvarande för att möjliggöra ett önskvärt 
genomförande av detaljplanen då bör privata överenskommelser träffas. Kan inte 
överenskommelser träffas kan markavstående genomföras i en 
fastighetsbildningsåtgärd vid en lantmäteriförrättning varvid även ersättningen för 
markavståendet beräknas och regleras. Förrättningskostnaderna regleras där mellan 
de berörda fastighetsägarna och fördelas av Lantmäteriet. 

Vid fastighetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter tar Lantmäteriet betalt för handläggningstid. Vid kommande bygglov tar 
kommunen ut bygglovsavgift och planavgift enligt gällande taxa där avgiftens storlek 
är beroende av vad som byggs.  

För de fastighetsägare vars fastigheter är så stora att detaljplanen möjliggör att 
fastigheten kan bilda fler fastigheter får fastighetsägarna intäkter vid försäljning av 
styckningslotterna och/eller byggrätter. 

4.3.6 Byggaktörens utgifter och intäkter 

Byggaktörens utgifter är de åtgärder som krävs inom kvartersmark, så som bland 
annat inköp av mark, exploateringsbidrag, medfinansiering för Roslagsbanan i 
enlighet med Sverigeförhandlingen, anslutningskostnader för el, tele, vatten och 
avlopp, fjärrvärme eller annan värmekälla, avgifter för bygglov, planavgift och andra 
eventuella kostnader för att kunna färdigställa byggnationen av kvartersmarken i 
enlighet med detaljplan. Exploateringsbidraget består dels av kommunens kostnader 
för utbyggnaden av allmänna anläggningar inom planområdet samt en del av 
kommunens kostnader för åtgärder, utförda och kommande, i anslutning till 
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planområdet. Anläggningsavgifterna för VA är en engångskostnad och debiteras 
enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentuna kommuns 
kommunfullmäktige. Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och 
meddelats fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras. Byggaktören och 
framtida fastighetsägare ansvarar även för framtida drift och underhåll av byggnader 
och anläggningar inom kvartersmarken. Byggaktörens inkomster består av 
försäljnings- eller uthyrningsintäkter som de nya bostäderna genererar.  

4.3.7 Kommunens utgifter och intäkter 

För att genomföra en utbyggnad av ett planområde med kommunalt 
huvudmannaskap krävs initialt stora kommunala investeringar.  

Kommunens utgifter för plangenomförandet i Åbyholm består av följande poster:  

 Upprättandet av detaljplan och utredningar  
 Förvärv av mark för gator och allmänna platser  
 Förrättningskostnader  
 Investeringar i nya gator, gång- och cykelvägar samt tillhörande anordningar 

så som belysning och trädplantering  
 Bullerskydd mot Angarnsvägen  
 Eventuell ersättning för rivningsförbud  
 Investeringar i parkåtgärder 
 Investeringar i en torrdamm inom naturområdet 
 Investeringar i skelettjordar och kostnader för sekundära avrinningsvägar till 

följd av hantering av dagvatten som inte ryms inom VA-huvudmannens 
ansvarsområde  

 Medfinansiering för Roslagsbanans utbyggnad in till Stockholm city 
 Åtgärder utanför planområdet som påkallats i och med genomförandet av 

detaljplanen  
 

Sammanslaget uppskattas kommunens kostnader för planläggning och genomförande 
av detaljplanen uppgå till ca 100 miljoner kronor. Det föreligger behov av inlösen av 
mark för allmän plats eftersom kommunen inte äger all mark inom planområdet. Den 
del av kommunens planläggning för genomförande av detaljplanen som hänför till 
marklösen och förrättningar beräknas uppgå till cirka 6 miljoner kronor. För 
kommunen tillkommer även en årlig kostnad för drift och underhåll av vägnät och 
naturområden inom planområdet. 

Kommunen äger en del mark inom planområdet som planläggs för bostadsändamål 
och som markanvisats och kommer att markanvisas till byggaktörer. Kommunen får 
därigenom intäkter av markförsäljning samt exploateringsbidrag som bidrar till att 
täcka kommunens utgifter för iordningsställande av allmän plats. Från försäljningen 
av kvartersmark för bostäder uppskattas en intäkt om minst 100 miljoner kr beroende 
på vilken typ av bebyggelse som kommunen slutligen anvisar marken för. Föravtal har 
redan upprättats mellan två byggaktörer som säkerställer att de betalar sin del av 
kostnaderna för framtagande av detaljplanen. Medfinansieringsersättning för 
Roslagsbanan kommer att regleras i avtal som tecknas med byggaktörerna innan 
kommunen säljer marken. Ytterligare planavgifter, exploateringsbidrag och 
medfinansiering kan påräknas från de byggaktörer som under genomförandeskedet 
kommer att förvärva de kommunägda markområdena öster om Åby Allé och väster 
om Lindholmsvägen ännu inte markanvisats. 
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4.3.8 VA- huvudmannens kostnader och intäkter  

VA-huvudmannen har kostnader för projektering och genomförande av allmänna VA-
anläggningar samt kostnader för drift och underhåll. VA-huvudmannen får intäkter i 
form av avgifter enligt gällande VA-taxa. 

5.  Konsekvenser 

I översiktsplanen (ÖP 2010) har bedömningen gjorts att aktuellt planområde kan tas i 
anspråk för ny bostadsbebyggelse. Nya bebyggelseområden och förtätning av befintlig 
bebyggelse inom tätortsavgränsningen bedöms generellt som positivt ur 
miljöhänseende. Närheten till Roslagsbanan ger möjlighet att resa kollektivt vilket 
minskar bilanvändningen. Även närheten till annan befintlig infrastruktur i och runt 
Vallentuna centrum, som vägnät, el och VA, innebär fördelar. Genom att utgå ifrån 
och bygga vidare på befintliga strukturer kan påverkan på landskapet, samt kostnader 
för vägbyggen och ledningsutbyggnad minskas. En tätare bebyggelse innebär att 
friytor/grönområden kan bevaras utanför planområdet då de sammanhängande  
strukturella värdena i en större omfattning finns kvar i den omgivande 
grönstrukturen utanför planområdet trots att värdena försvagas eller delvis försvinner 
inom planområdet i och med ett genomförande av planen. Planområdet omfattas inte 
av något riksintresse.  

5.1 Behovsbedömning 
Vallentuna kommuns bedömning är att planens genomförande inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan och någon särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap miljöbalken har inte upprättats.  

5.2 Miljökonsekvenser  

5.2.1 Riksintressen och skyddade områden  

Inga riksintressen återfinns inom planområdet. 

5.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Vallentunasjön som är recipient för dagvatten från planområdet har 
otillfredsställande status. Vallentunasjön bedöms inte kunna uppfylla god ekologisk 
status till 2021. Detaljplanen ska inte medföra att miljökvalitetsnormen för vatten 
påverkas negativt.    

I övrigt antas inte detaljplanen medföra att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. 
Miljöbalken överskrids. 

5.2.3 Nationella miljömål 

I Sverige finns 16 nationella miljömål. Sammanfattningsvis så bedöms detaljplanen 
vara förenlig med de nationella miljömålen och inte innebära någon negativ påverkan 
på naturmiljön. De miljömål som bedöms påverkas av detaljplanen är: 
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Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag  

 Vid uppkomst av vägdagvatten finns alltid en risk för övergödning av 
närliggande vattendrag. Om den dagvattenhantering som föreslås i 
dagvattenutredningen utförs så bedöms risken för spridning av 
näringsämnen låg. 

Ett rikt växt- och djurliv  

 Då mark som tidigare varit natur tas i anspråk för bostadsbyggnation så 
kommer växt- och djurlivet påverkas negativt. Det bedöms dock inte bli en 
större påverkan då planområdet sedan tidigare omringas av vältrafikerade 
vägar som också fungerat som barriär för djurlivet. Skogen är även relativt 
ung och rymmer inga särskilda naturvärden. 

Hur miljöpåverkan på de nationella målen slutligen blir är delvis en 
genomförandefråga som inte regleras i detaljplan. Miljöpåverkan på exempelvis ”God 

bebyggd miljö” samt ”Levande sjöar och vattendrag” beror på hur byggnationen 

genomförs och hur uppförandet av allmänna anläggningar sker. Beroende på 
ambitionsnivå fås antingen negativa eller positiva konsekvenser. Exempelvis kan 
miljöpåverkan av en byggnation med energisnåla bostäder med miljövänligt material 
bli positiv medan det vid en miniminivå (lagkrav enligt BBR) så kan påverkan på 
klimatet bli negativ. 

5.2.4 Övriga skyddade områden  

Del av Lindholmsvägen som idag är klassad som sekundär transportled för farligt 
gods upphävs.  

5.2.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Även med planåtgärder som görs kommer ny bebyggelse att innebära en visuell 
påverkan på befintlig kulturmiljö. Detaljplanen säkerställer dock ett reellt skydd för 
kulturmiljön. Planen innebär en försvagning av vissa kulturvärden då planen inte 
säkerställer bevarandet av Dragontorpet eller stenmuren längs Åbyholmsvägen, även 
om ett bevarande av de två är möjligt. Möjligheter att flytta stenmuren som ska ge 
plats för Åby allé och återställa den på ny plats ska studeras inom det fortsatta arbetet 
med genomförandet och iordningställande av allmän plats. En sådan flytt kan fungera 
som en kompenserande åtgärd.  

5.2.6 Hälsa och säkerhet 

Riktvärdena för buller vid fasad kommer inte att kunna hållas för en del av 
bebyggelsen i planområdets östra del. Det innebär att avstegsfall från gällande 
riktvärden kommer att åberopas. 

Trafiksituationen i området kommer att förbättras vid genomförandet av 
detaljplanen. Ny gång- och cykelinfrastruktur kommer att anläggas i området och fler 
kopplingar till målpunkter i närområdet skapas. Utöver förbättringar för gång- och 
cykeltrafiken innebär detaljplanen att dagens befintliga direktutfart mot 
Angarnsvägen stängs, en korsning som under åren har varit olycksdrabbad. 
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En torrdamm kommer att anläggas inom planområdet för att säkerställa områdets 
framtida dagvattenhantering samt att säkerställa att det nationella miljömålet ” Ingen 
övergödning och Levande sjöar och vattendrag” kan efterlevas. En liten lekpark kan 
också uppföras inom området. Genomförandet av torrdamm och sekundära 
avrinningsvägar ökar säkerheten och minskar risken för översvämningar inom 
planområdet 

5.2.7 Kollektivtrafik  

Detaljplanen innebär att fler kan utnyttja de befintliga kollektivtrafikslagen som finns 
i planområdets närhet. Dessutom skapas bättre och genare kopplingar för oskyddade 
trafikanter för att kunna nå kollektivtrafik.  

5.2.8 Stadsbild 

Detaljplanen innebär en förändrad stadsbild då tidigare oexploaterad mark utgår och 
ersätts med i huvudsak flerbostadshus. Förändringen stämmer med Vallentuna 
kommuns övergripande intentioner.   

5.3 Ekonomiska konsekvenser 
Närheten till teknisk infrastruktur minskar etableringskostnaderna. Tät bebyggelse 
tenderar att skapa lägre etableringskostnad per bostad (bland annat mindre andel 
gata/ledningar, per bostad). Bebyggelsen innebär potentiellt större kundunderlag för 
butiker i centrum.  

Detaljplanen utgör en del av bostäderna som inräknas i Sverigeförhandlingen.  

5.4 Sociala konsekvenser 
Detaljplanen skapar förutsättning för folkliv och kontakt mellan invånare. Möten 
mellan människor bidrar till en större förståelse för det som upplevs som annorlunda. 
Detaljplanen tillgängliggör tidigare oexploaterade område för boende och besökare. 
Flöden av besökare förväntas främst ske till parkmarken där en samlingsplats ska 
anläggas.  Detta leder till ett flöde av människor och nya målpunkter med aktiviteter 
och mötesplatser.  

Detaljplanområdet återfinns i anslutning till natur- och skogsrekreation, med plats 
för naturlek. I planområdets närhet finns det också tillgång till inomhushallar och 
ishall. Inom planområdet planeras det för en park. Förskolor och skolor finns i 
planområdets närhet och i planområdets östra delar möjliggörs det för förskolor.  

5.4.1 Barnperspektivet 

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av ca 800 bostäder. Dessa kommer att fördelas 
mellan flerbostadshus, rad- kedje- och småhus. Det är sannolikt att barn i olika åldrar 
kommer att finnas inom området. 
 
Gatorna kommer att utformas med separata gångbanor vilket gör att barn och 
föräldrar kan gå tryggt utan att behöva samsas med bilar. 
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Det naturområde som bevaras är positivt för barn i området. En utveckling av 
planområdet påverkar tillgängligheten till rekreationsområden och fritidsaktiviteter 
genom att skapa tydliga stråk till IP och till andra bostadsområden och trygga 
kopplingar till centrala Vallentuna tätort. Gångstigar och bostadsområden binds 
samman och utgör bilfria stråk. Byggnation inom planområdet får en positiv effekt då 
fler människor uppehåller sig i området under fler tider på dygnet samt tillkommande 
belysningen vilket skapar trygghet. 
 
Likaså den kulturhistoriskt intressanta miljön, närheten till Åbyholms gård, är positiv 
ur en pedagogisk synpunkt. I detaljplanen reglerar bestämmelser för gården 
bevarande och varsamhet. Trots att viss bakgrundskunskap krävs för att förstå gårdens 
värden låter bevarande av gården, både exteriört och interiört, framtida generationer 
förstå det bebyggelse- och samhällshistoriska värde och Åbyholms gårds storhetstid.  

5.5 Fastighetskonsekvensbeskrivning 
I det här kapitlet beskrivs fastighetskonsekvenserna för befintliga fastigheter i detalj. 
De arealer som i detta kapitel föreslås byta ägare är en cirka areal, exakt areal 
kommer att beslutas av förrättningslantmätare i lantmäteriförrättningen hos 
Lantmäteriet. Detaljplanen förutsätter att de fastigheter som får en ökad byggrätt 
fortsättningsvis anpassar byggnationen och kvartersmarken till kommunens höjd på 
allmän plats. Det kommer eventuellt behövas upprättas servitut mellan kommunen 
och de fastighetsägare som angränsar till gaturummet i syfte att säkerställa 
kommunens åtkomst till hela vägkroppen, dessa servitut kommer att upprättas vid 
behov och träffas i överenskommelse mellan kommunen och berörd fastighetsägare.  

 Vallentuna-Åby 1:14 och 1:23 

Fastigheterna har idag samma ägare och redovisas därför gemensamt. 
Detaljplaneförslaget föreslår att fastigheterna ska kunna bebyggas med radhus 
och/eller småhusbebyggelse i två våningar.  

Norr om fastigheterna föreslås del av Vallentuna-Åby 1:98 överföras, ca 350 kvm, till 
antingen Vallentuna-Åby 1:14 eller 1:23. Detta för att allmän plats i form av lokalgata 
lagts ut som korsar fastigheten Vallentuna-Åby 1:98 och gör att markområdet inte går 
att bebyggas av sin nuvarande ägare.  

I södra delen av fastigheten Vallentuna-Åby 1:14 föreslås ca 50 kvm överföras till 
kommunens fastighet för att möjliggöra för vändplats. Söder om fastigheten föreslås 
ett område om ca 250 kvm av kommunens fastighet Vallentuna-Rickeby 1:436 
föreslås överföras till Vallentuna-Åby 1:14, området kommer däremot att kunna 
belastas av infart för Vallentuna- Åby 1:95.  

Av fastighetens nordvästra hörn föreslås ca 50 kvm av fastigheten Vallentuna-Åby 
1:14 överföras till kommunens fastighet för att möjliggöra en lokalgata.  

Av fastigheten Vallentuna-Åby 1:23 föreslås cirka 500 kvm överföras till kommunens 
fastighet för att möjliggöra en lokalgata. 

Fastigheten är en del av den gemensamhetsanläggning för bullerplank som ska 
upphävas och ersättas med ett bullerplank som ägs och underhålls av kommunen. 
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 Vallentuna-Åby 1:38 

Detaljplaneförslaget föreslår att fastigheten ska kunna bebyggas med radhus och/eller 
småhusbebyggelse i tre våningar. 

Kommunägda markområdet mot Angarnsvägen om ca 300 kvm samt ett markområde 
norr om fastigheten på cirka 600 kvm föreslås överföras till fastigheten genom 
fastighetsreglering för att ingå i de blivande bostadstomterna.  

Ett område om cirka 200 kvm föreslås avstås till allmän plats för att möjliggöra en 
lokalgata för att säkerställa angöring för befintlig och nytillkommen bebyggelse när 
befintlig väganslutning mot Angarnsvägen stängs.  

Fastigheten är en del av den gemensamhetsanläggning för bullerplank som ska 
upphävas och ersättas med ett bullerplank som ägs och underhålls av kommunen. 

 Vallentuna-Åby 1:71 

Fastigheten Vallentuna-Åby 1:71 är en befintlig småhusfastighet som är bebyggd med 
en villa. Villan ligger inom det skyddsavstånd om 25 meter som Brandskyddsbolaget 
tagit fram i en riskanalys (dec 2008, rev feb 2011). Detaljplaneförslaget föreslår att 
befintlig villa fortsättningsvis är möjlig men omöjliggör ytterligare bebyggelse.  

Vissa områden av fastigheten Vallentuna-Åby 1:71 har sedan länge tagits i anspråk för 
väg och cykelväg. Dessa områden har redan ersatts ekonomiskt och ska enligt 
gällande planer och detta detaljplaneförslag utgöra allmän plats och överföras till 
kommunägd fastighet, cirka 150 kvm. Detaljplaneförslaget föreslår att de delar av de 
kommunägda fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Rickeby 1:436 som 
idag tagits i anspråk av ägaren till Vallentuna Åby 1:71, cirka 100 kvm, ska överföras 
till bostadsfastigheten.  

Fastigheten är en del av den gemensamhetsanläggning för bullerplank som ska 
upphävas och ersättas med ett bullerplank som ägs och underhålls av kommunen. 

 Vallentuna-Åby 1:94 

Fastigheten Vallentuna- Åby är idag i kommunal ägo och del av fastigheten ligger 
inom detaljplaneområdet. Fastigheten avses i vissa delar att säljas som tillskottsmark 
till befintliga fastigheter i planområdet samtidigt som den största delen av 
Vallentuna- Åby 1:94 inom detaljplaneområdet planläggs som allmän plats eller 
kvartersmark som avses att säljas till byggaktörer.  

Del av fastigheten Vallentuna- Åby 1:94 planläggs även för teknisk anläggning.  

De markområden i detaljplaneområdet som idag är i privat ägo men där detaljplanen 
föreslår allmän plats avses i vissa delar att ingå i den kommunalägda fastigheten 
Vallentuna- Åby 1:94.  

 Vallentuna-Åby 1:95 

Vallentuna- Åby 1:95 är en befintlig småhusfastighet, bebyggd med en villa. 
Detaljplaneförslaget föreslår att fastigheten ska kunna bebyggas med radhus och/eller 
småhusbebyggelse i två våningar. En mindre del av den befintliga villan ligger inom 
det skyddsavstånd om 25 meter från Angarnsvägen, detaljplanen möjliggör att 
befintlig villa kan ligga kvar i sin nuvarande utformning.  
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Detaljplaneförslaget föreslår att markområden om cirka 250 kvm från kommunägda 
fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Rickeby 1:436 överförs till 
fastigheten som tillskottsmark samtidigt som ett servitut avses att upprättas för att 
möjliggöra en anslutning mot den nya lokalgatan som är föreslagen i 
detaljplaneförslaget. Servitutet kommer att säkerställa fastigheten Vallentuna-Åby 
1:95 rätt att angöra till den tillkommande lokalgatan då korsningen mot 
Angarnsvägen stängs, rättigheten berör idag kommunalägd mark men föreslås i och 
med genomförandet av detaljplanen att säljas till fastigheten Vallentuna- Åby 1:14. 
Servitutet ska fortsatt gälla till förmån för Vallentuna- Åby 1:95 efter marköverlåtelse 
och kommer att belasta Vallentuna- Åby 1:14. Servitutets placering bör anpassas till 
den kommande exploateringen av Vallentuna- Åby 1:14. 

Fastigheten är en del av den gemensamhetsanläggning för bullerplank som ska 
upphävas och ersättas med ett bullerplank som ägs och underhålls av kommunen. 

 Vallentuna-Åby 1:97 

Detaljplaneförslaget föreslår att fastigheten planläggs med två separata 
egenskapsområden. Förslaget innebär att norra delen av fastigheten ska kunna 
bebyggas med småhusbebyggelse och den södra delen av fastigheten med radhus 
och/eller småhusbebyggelse.  

Ett område om ca 170 kvm av fastighetens södra del föreslås överföras till den 
kommunalägda fastigheten för att möjliggöra lokalgata.  

Ett område om ca 30 kvm av kommunens fastighet väster om fastigheten, intill 
Åbyholmsvägen, föreslås att överföras till fastigheten.  

 Vallentuna-Åby 1:98 

Detaljplaneförslaget föreslår att radhus kan bebyggas på fastigheten i tre våningar. 
Tillfarten till dessa radhus föreslås från den nya lokalgatan norr om fastigheten då 
inga utfarter accepteras söder om fastigheter på Åby allé i förslaget.  

Fastigheten Vallentuna-Åby 1:98 föreslås avstå ca 2000 kvm till kommunens fastighet 
för att möjliggöra lokalgata, områdena berör fastighetens norra och södra delar. Ett 
område om ca 350 kvm som enlig förslaget hamnar på andra sidan lokalgatan föreslås 
genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Vallentuna-Åby 1:14 och 1:23.  

Detaljplaneförslaget föreslår även att ca 1000 kvm av den kommunägda fastigheten 
Vallentuna-Åby 1:94 ska överföras till fastigheten Vallentuna- Åby 1:98 och ingå den 
föreslagna radhusfastigheten.  

 Vallentuna-Åby 1:27, 1:146 och 1:151  

Vallentuna-Åby 1:27, 1:146 och 1:151 är befintliga bostadsfastigheter för vilka 
detaljplaneförslaget inte föreslår någon möjlighet till ytterligare avstyckningar.  

Vid genomförandet av detaljplanen och iordningsställande av gator och 
naturområden föreslås dessa fastighetsägare att förvärva tillskottsmark om ca 50 kvm 
vardera ut mot Åbyholmsvägen.  

Den häck som är planterad efter Åbyholmsvägen på kommunens mark kommer i och 
med genomförandet av detaljplanen och utbyggnaden av Åbyholmsvägen att behöva 
tas bort, detta berör fastighetsägarna till Vallentuna-Åby 1:27 och 1:151.  
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 Vallentuna-Åby 1:145  

Fastigheten Vallentuna-Åby 1:145 är en befintlig småhusfastighet om ca 1950 kvm. 
Detaljplaneförslaget föreslår att fastigheten kan styckas av och bilda ytterligare en 
småhusfastighet. Ett markområde om ca 200 kvm från kommunens fastighet 
Vallentuna Åby 1:94 föreslås överföras till styckningslotten för att möjliggöra en 
direktutfart mot Åbyholmsvägen norr om Vallentuna 1:151.  

Detaljplaneförslaget föreslår att ett område om ca 150 kvm av fastigheten Vallentuna-
Åby 1:145 överförs till kommunalägd fastighet och föreslås planläggas som allmän 
plats för att förbättra dagvattenhanteringen i naturområdet.  

 Vallentuna-Åby 1:147  

Planförslaget innebär inga fastighetsrättsliga förändringar för fastigheten.   

 Vallentuna-Åby 1:124 

Fastigheten Vallentuna-Åby 1:124 är en befintlig småhusfastighet om ca 3900 kvm. 
Detaljplaneförslaget föreslår att ytterligare en småhusfastighet kan bildas och 
bebyggas.  

Vallentuna-Åby 1:124 har idag ett servitut som ger rätt att nyttja ett område av 
kommunägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 för utfartsväg, fastigheten har dock 
tagit i anspråk ett betydligt större område än själva servitutet. I samband med 
bildandet av den fastighet som är planerad norr om fastigheten föreslås servitutet att 
ersättas av en gemensamhetsanläggning som syftar till att säkerställa utfart för både 
den nybildade fastigheten och Vallentuna-Åby 1:124 samt eventuell kommande 
styckningslott.  

Den häck som idag är planterad i fastighetsgräns mellan fastigheten Vallentuna-Åby 
1:124 och Åbyholmsvägen kommer i och med ombyggnationen av Åbyholmsvägen att 
behöva tas bort.  

 Vallentuna- Åby S:7  

Fastigheten föreslås planläggas som gemensamhetsanläggning för att fortsättningsvis 
möjliggöra befintlig gemensamhetsanläggning. Planläggningen möjliggör även att 
några kvadratmeter av kommunens fastighet Vallentuna- Åby 1:94 kan tillföras 
gemensamhetsanläggningen.  

 Vallentuna-Rickeby 1:436 

Fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:436 ägs av kommunen och del av fastigheten ligger 
inom detaljplaneområdet. Delar av fastigheten planläggs i detaljplanen som 
kvartersmark och avses att säljas som tillskottsmark till lämplig fastighet.  

En del av fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:436 planläggs som allmän plats 
GATA/VÄG och kommer fortsättningsvis att ägas av kommunen/staten. Vissa 
markområden som i detaljplanen planläggs som allmän plats men som idag är i privat 
ägo kan överlåtas till kommunens fastighet Vallentuna- Rickeby 1:436.  
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6.  Medverkande 

Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna 
kommun.  Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser från olika 
avdelningar/förvaltningar samt Roslagsvatten har bidragit till framtagandet av 
planhandlingarna. 

 

Upprättad 2020-09-02 
Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 

Annina Stadius  Aina Larsson   Elin Ericsson  
Planchef   Planarkitekt   Projektledare/          
    Exploateringsingenjör                                                                                                                                                                                                             
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2. Sammanfattning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under granskningstiden mottagit 19 stycken yttranden.  

Totalt har 14 stycken yttranden inkommit från myndigheter och föreningar. 

Totalt har 5 stycken yttranden inkommit från sakägare och närboende.  

Synpunkterna som inkommit har föranlett vissa revideringar av planförslaget, 
revideringarna presenteras nedan.   

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

Till mestadels har yttranden från närboende berört Åbyholmsvägens utformning och 
önskemål om att denna undantas från upprustning och omfattande utökning av bebyggelse. 
Yttrandena hänvisar till stor del till den kulturmiljöanalys som gjort av WSP 2009-06-24 
och menar att förslaget på detaljplan inte visar hänsyn mot de värden som beskrivs som 
bevarandevärda i analysen. Som svar på dessa synpunkter har samhällsbyggnadsförvaltning 
sammanställt bemötande där planens utformning motiveras i behovet av bostäder och 
förtätning inom centrala lägen i kommunen på miljöresurseffektiva grunder, med 
hänvisning till trafiksäkerhetsriktlinjer och även till kulturmiljöanalysen där tätare 
bebyggelse återfinns på avstånd från kulturmiljövärden samt bevarande och 
varsamhetsbestämmelser för Åbyholms gård.  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras överlag men vissa yttranden har förkortats ned 
Yttrandena är offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet 
på kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Socialnämnden Roslagsvatten/Vallentunavatten 
AB 

Utbildningsnämnden Skanova Nätplanering 
Stockholm 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden PostNord 

Kulturnämnden Företagarna i Vallentuna 

Myndigheter: 
Swedavia AB Stockholm-
Arlanda Airport 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län SÖRAB 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Föreningar: 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

Vallentuna 
Naturskyddsförening 

Polismyndigheten i Stockholms län Vallentuna Hembygdsförening 

Storstockholms brandförsvar Närboende: 

Trafikverket Sakägare enligt 
fastighetsförteckning 

Trafikförvaltningen  

Försvarsmakten  

4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 30 april och 28 maj 2020. Samtliga 
remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var handlingarna 
fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och fick även 
planhandlingarna skickade till sig.  
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Granskningshandlingarna fanns tillgängliga under granskningstiden på kommunens 
hemsida, på samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i 
Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Länsstyrelsen, som inte haft något att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Privatperson 1 (KS 2013.484-57)  

Yttrande gällande detaljplan för Åbyholm  

Vi har tagit del av förslaget till detaljplan för Åbyholm och inkommer här med följande 
synpunkter. Vi finner när vi tar del av handlingarna att kommunens intresse förefaller att 
endast vara, att bygga så många bostäder som möjligt, att den kulturhistoriskt värdefulla 
miljö vi idag har och som vi (boende på Åbyholmsvägen) en gång valt, är ointressant för er.  

WSP:s kulturanalys avseende Åbyholm (Åbyholmsvägen, Åbyholms gård och 
Dragontorpet), belyser ett flertal värden t.ex. samhällshistoriskt värde, upplevelsevärde, 
miljöskapande värde, identitetvärde, symbolvärde, pedagogiskt värde Dessa värden anser vi 
till största del försvinna i förslaget till detaljplan.  

Vi konstaterar, sällsynthet och inte minst så bedöms området sammantaget ha ett 
representativt värde.  

att bevarandet av det unika avtryck man finner på Åbyholmsvägen har prioriterats bort. Vi 
är mycket förbryllade över detta då ni i kommunen, på samhällsbyggandesförvaltningen, 
under alla år (och det är många) framhållit både muntligt och skriftligt att den unika 
kulturhistoriskt värdefulla miljön man ser på Åbyholmsvägen ska bevaras. Vi förstår att 
bostäder måste byggas, att utveckling och framtid kräver förändringar och det är också vår 
önskan, att vi möter framtidens behov. Men, det får inte vara på bekostnad av att ta bort vår 
historia, vårt historiska avtryck.  
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Åbyholmsvägen utformning Behåll karaktären längs Åbyholmsvägen, bygg, korsa, 
anslut inte fler vägar än till Åbyholmsvägen. Gör en vändplan där Åbyholmsvägen och Åby 
allé korsar varandra (när man kommer norr ifrån), låt det inte bli genomfartstrafik på 
Åbyholmsvägen, då behöver vägen inte breddas eller förses med trottoar.  

Att planer finns för att bredda vägen och göra trottoar tyder på en tanke om ökad trafik, 
vilket förvånar oss då det är allmänt känt att många cyklister och fotgängare idag nyttjar 
denna väg som promenadstråk och/eller för att t.ex. ta sig till och ifrån idrottsplatsen, 
Hagaskolan mfl platser. En sådan plan skulle också innebära att den unika miljö med häckar 
och belysningsstolpar i trä med mera skulle försvinna och vad blir då kvar, av karaktären, 
den kulturhistoriskt värdefulla karaktären som alla nämner, som finns här?  

Gatukostnader De tänkta gatukostnader som presenterats är inte acceptabla då vi inte 
anser att vägen behöver göras om utanför oss. Om vårt förslag följs, behöver vägen inte 
breddas och inte heller behövs då trottoarer, trafiken blir minimal och för oss blir det ingen 
förändring av väg= ingen kostnad.  

Nybyggnation Att bygga hus med fler än två våningar kan inte anses ”passa in” i befintlig 

miljö. Vi motsätter oss starkt denna plan med tre våningar. Ni har tidigare gått ut med att 
er ambition var villa/småhusbebyggelse längs Åbyholmsvägen, senare blev det 
tvåvåningshus och det kan vi acceptera men absolut inte tre våningar. Vi är mycket 
förvånade över den här vändningen och ser inte något konsekvent tänkande när det gäller 
bevarandet av miljön.  

I samrådsredogörelsen som finns att läsa på hemsidan gällande Åbyholm svarar 
Samhällsbyggnadsnämnden på Kulturnämndens yttrande:  

"För att ytterligare sträva efter att bevara Åbyholmsvägens karaktär ska bebyggelsen 

utgöras av villor med inslag av radhus i dess yttersta del. Åbyholmsvägen föreslås att även 

fortsatt vara en relativt smal väg och att bebyggelsen utgörs av villor med inslag av 

radhus i dess yttersta del.” Vår kommentar: Vad hände här? Varför står ni inte för det ni 
sagt? Vi motsätter oss starkt byggnader högre än två våningar.  

Parken, i detaljplan under Sociala konsekvenser (5.4), står det:  

Flöden av besökare förväntas främst ske till parkmarken där en samlingsplats ska anläggas. 
Detta leder till ett flöde av människor och nya målpunkter med aktiviteter och mötesplatser.  

Vi undrar: Vad menar ni med flöden? Hur ska parken utformas? Vad tänker ni när ni skriver 
målpunkter med aktiviteter, vad ska sättas upp där? Detta känns väldigt otydligt och 
omöjligt att yttra sig om när det är så oklart. Vi anser att innan planerna fastställs för parken 
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bör vi få ta del av planerna, få tillfälle att yttra oss samt möjlighet att påverka då denna park 
ligger granne med vår tomt och parken kommer självklart att beröra oss mycket.  

Barnkonsekvensanalys, barnperspektivet (5.4.1)  

Ni skriver: Det naturområde som bevaras är positivt för barn i området. Likaså den 

kulturhistoriskt intressanta miljön, närheten till Åbyholms gård, är positiv ur en 

pedagogisk synpunkt.  

Vår fråga: Kan ni utveckla detta påstående, vad menas, på vilket sätt tas det hänsyn till 
barnens behov ur pedagogisk synpunkt? Hur har ni gjort barnkonsekvensanalysen? Har 
barn vidtalats? Har barn varit delaktiga i analysen? Naturområdets bevarande är självklar 
positivt för barn men vi kan inte se att det finns något kulturhistoriskt intressant kvar annat 
än själva gården i den plan ni tagit fram, och den är inte tillgänglig annat än att titta på, på 
håll för barnen. Miljön runt omkring kommer ju inte att var kulturhistorisk intressant då 
områdets utformning inte kommer att bevaras och torpet sannolikt kommer att rivas. Om! 
däremot områdets karaktär behålls kan vi se den pedagogiska behållningen.  

Historiskt unikt avtryck finns här  

Vi vill också be er innan ni tar beslut, att personligen (det tar 7 minuter att gå hit från 
centrum, och det bör ni ta er tid till) besöka och promenera längs vår gata, den är helt unik, 
låt den få fortsätta vara det. Bevara värdena omkring oss, WSP skriver, särskild varsamhet 
krävs vid utformning av ny bebyggelse vid Åbyholmsvägen. Bibehåll Åbyholmsvägens 
karaktär av gammal allfarväg. När ni går här, tänk er in i hur er plan skulle förändra, hur ett 
trevåningshus skulle bryta karaktären, tänk på de vackra syrenhäckarna som inte skulle 
finnas kvar, tänk på inramningen av gården och vägen, tänk på den värdefulla miljön ni ser. 
Området är ur kulturhistoriskt perspektiv en mycket viktig och känslig del och bör i högsta 
möjliga mån bevaras.  

"Alla berörda ska få möjlighet till inflytande" skriver ni om planprocessen på hemsidan. Vi 
hoppas att dom orden efterföljs och att vi som berörs på riktigt, boende i området, här och 
nu kan påverka. Att ni i kommunen månar om och vårdar oss era invånare och vår unika 
miljö som aldrig kommer tillbaka om man tar bort den.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

 
Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och  
ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 
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områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 
att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 
byggnadskaraktär möjliggörs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 
läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 
värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 
På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de bestämmelser som syftar till att bevara 
och skydda kulturvärden är motiverade med utgångpunkten i avvägningen mellan 
kulturmiljövärden och att möjliggöra för ny bebyggelse och nya bostäder inom centrala 
Vallentuna tätort.  

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 
bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att planerad bebyggelse längs Åbyholmsvägen är i enlighet med samrådet och 
består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse-trevåningshus (kvartersmark 
med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts vid 
Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 
bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen så att bebyggandets 
omfattning begränsas och marken inte får förses med byggnad. Detta säkerställer ett 
avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket bidrar till att vägens karaktär 
bibehålls. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt 
med hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 
avvägningar som görs i en detaljplanprocess.  

Åbyholms gård karaktärsdrag bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av 
kulturvärden och varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering 
uppnås kring gården och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med 
byggnad och reglerar på så sätt att ny bebyggelse inte kan tillkomma och strukturen inom 
området inte förändras.  

Dragontorpets ligger intill planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets huvudgata 
och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms som 
positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för bostäder. 
Då Dragontorpet till stor del har byggts om och att få av de exteriöra byggnadsdelarna är i 
ursprunglig utformning är bedömningen att det samlade värdet inte är tillräckligt starkt att 
i detaljplanen reglera ett bevarande. Avsnitt 5.2.5 om konsekvenser för Kulturhistorisk 
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värdefull miljö kompletteras med ett förtydligande att planen innebär en försvagning av 
kulturmiljön kring Dragontorpet. 

Åbyholmsvägens utformning  

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 
gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 
möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 
gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 
så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 
gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 
så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 
som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 
liggande förslag i förprojekteringen. Den informationen läggs till i planbeskrivningen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 
som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 
närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 
Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. Istället för 
den vändplats i mötet mellan Åby allé och Åbyholmsvägen som närboende föreslår har 
Åbyholmsvägen stängts av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 
så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 
biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 
Istället anläggs en gång- och cykelkoppling i söder mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för 
att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 
innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 
nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 
som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 
möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommit fram till att det är den bästa trafikala lösningen.  

Gatukostnader 

Yttranden gällande gatukostnader har lagts till för KS 2016.193 Gatukostnadsutredning för 
Åbyholm och bemöts där.   
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Nybyggnation 

Synpunkt har bemöts under första stycket i denna kommentar.  

Parken 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Lasseparken i centrala Vallentuna 
tätort som invigdes under 2019 tar emot större flöden av kommuninvånare från ett större 
upptagningsområde och att parken som planläggs inom detaljplaneområde för Åbyholm i 
första hand tjänar närboende. Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- 
och cykelbanorna och parken är både en målpunkt och en del av det trafikseparerade 
gångstråket i öst-västlig riktning som kopplas samman med ett grön/gångstråk i Åby ängar 
norr om förskolan. Parken, tillsammans med naturområdet fungerar som en mötesplats i 
närområdet för bostadsnära lek och rekreation. Vallentuna kommun, i enlighet med 
Lekplatsplanen (2017) eftersträvar att boende i kommunens tätorter ska ha rimligt avstånd 
(bedömning ca 500 m) till en lekplats.  Avsnittet 3.3.1. Grönstruktur, park och naturmark 

i kapitlet allmänna platser har förtydligats och komplettering har gjort med gällande 
parkens utformning.  

Barnkonsekvensanalys, barnperspektivet 

Gården bedöms enligt kulturmiljöanalysen ha ett högt pedagogiskt värde. I detaljplanen 
reglerar bestämmelser för gården bevarande och varsamhet. Trots att viss bakgrundskunskap 
krävs för att förstå gårdens värden låter bevarande av gården, både exteriört och interiört, 
framtida generationer förstå det bebyggelse- och samhällshistoriska värde och Åbyholms 
gårds storhetstid.  

Detaljplanen skapar förutsättningar för förskola och bostäder. En utveckling av 
planområdet påverkar tillgängligheten till rekreationsområden och fritidsaktiviteter genom 
att skapa tydliga stråk till IP och till andra bostadsområden och trygga kopplingar till 
centrala Vallentuna tätort. Gångstigar och bostadsområden binds samman och utgör bilfria 
stråk. Byggnation inom planområdet får en positiv effekt då fler människor uppehåller sig i 
området under fler tider på dygnet samt tillkommande belysningen vilket skapar trygghet.  

Historiskt unikt avtryck finns här 

Synpunkterna har bemöts under första stycket och under rubriken Åbyholmsvägen 
utformning. 
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6.1.2 Privatperson 2 KS 2013:484-60 

 
Yttrande gällande Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 
Vallentuna_Åby 1:94 m.fl i Vallentuna Kommun 
 
 

Behåll Åbyholmsvägen i befintlig vägbredd och ta bort planerad trottoar. Detta för att 
bibehålla Åbyholmsvägens karaktär som en villagata, vilket det är. Syftet är att bevara den 
historiska betydelsen samt charm som idag gjort Åbyholmsvägen till en uppskattad 
promenadväg av många Vallentunabor. Med ovan sagt har vi inget emot att Åbyholmsvägen 
får nytt ytskikt asfalt med bättre lutning samt ny gatubelysning (som varit ur funktion sedan 
innan vintern 2019) 

Minimera biltrafiken på Åbyholmsvägen genom att ta bort ta bort föreslagen väg 35.6 och 
anlägg istället vändplan innan planerad ny cykelväg vid 34.5. På detta sätt tar vi bort 
genomfartstrafik och ökar säkerheten. 

I detaljplanen står det att det tillåts bygga hus i 3‐plan bredvid fastighet 1:97 vilket verkligen 
skulle förstöra känslan av Åbyholmsvägen som villagata. Tillåt endast hus i maximalt 2 plan. 
Detta för att bevara Åbyholmsvägens charm och kulturhistoria. 

Inritad Park är i dag ett stort frågetecken då upplägget kring parken inte är klarlagt, ber om 
mer information innan vi kan yttra oss. 

Ovanstående ändringar som jag uppfattat är gemensamt med oss boende på Åbyholmsvägen 
skulle spara vår kommun och dess skattebetalare en hel del pengar genom att dra in på 
trottoarbygge samt genomfartsvägar. 

Sammanfattningsvis skulle vi vilja hänvisa till den tidigare kulturanalys som utfördes av 
WSP som väl understödjer ovan synpunkter 

 
Ur WSP kulturmiljöanalys: 

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan 

by före en‐ och laga skiftesreformerna. Dess framträdande position med dess alla 

funktioner under 1800‐ och 1900‐talet är mycket ovanlig. Här ingår även 

ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där dragontorpet 

förstärker karaktären av området. Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett 
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betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen är i sammanhanget en viktig komponent i 

sammanhanget. Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 
gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 
möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 
gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 
så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 
gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 
så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 
som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 
liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 
som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 
närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 
Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. Istället för 
den vändplats i mötet mellan Åby allé och Åbyholmsvägen som närboende föreslår har 
Åbyholmsvägen stängts av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 
så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 
biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 
Istället anläggs en gång- och cykelkoppling i söder mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för 
att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 
innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 
nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 
som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 
möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 
ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 
områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 
att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 
byggnadskaraktär möjliggörs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 
läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 
värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 
På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv. Med hänsyn 
till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att bli högre och 
tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 
bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Planerad bebyggelse längs 
Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse- trevåningshus 
(kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts 
vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 
bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen så att bebyggandets 
omfattning begränsas och marken inte får förses med byggnad. Detta säkerställer ett 
avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket bidrar till att vägens karaktär 
bibehålls. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt 
med hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 
avvägningar som görs i en detaljplanprocess. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att Lasseparken i centrala Vallentuna 
tätort som invigdes under 2019 tar emot större flöden av kommuninvånare från ett större 
upptagningsområde och att parken som planläggs inom detaljplaneområde för Åbyholm i 
första hand tjänar närboende. Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- 
och cykelbanorna och parken är både en målpunkt och en del av ett det trafikseparerade 
gångstråket i öst-västlig riktning som kopplas samman med ett grön/gångstråk i Åby ängar 
norr om förskolan. Parken, tillsammans med naturområdet fungerar som en mötesplats i 
närområdet för bostadsnära lek och rekreation. Vallentuna kommun, i enlighet med 
Lekplatsplanen (2017) eftersträvar att boende i kommunens tätorter ska ha rimligt avstånd 
(bedömning ca 500 m) till en lekplats. 
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6.1.3 Privatperson 3 KS 2013.484-63 

Yttrande angående detaljplanplan för Åbyholm 

Härmed framförs våra synpunkter på detaljplan över Åbyholm med tillhörande 
gatukostnadsutredning. 

Det är tydligt att Vallentuna kommun endast har som mål att få in så många bostäder som 
möjligt på tillgänglig yta och vill göra detta utan att behöva ta hänsyn till eller bevara dagens 
karaktär på området. Det är tydligt att man inte tagit hänsyn till oss som bor inom detta 
område idag och våra åsikter. Som tidigare påpekats (2017‐01‐04) medverkar inte heller 
denna detaljplan till att bibehålla särarten i området kring Åbyholmsvägen och Åbyholms 
gård som unik historisk miljö samt grön lunga i centrala Vallentuna, vilket var anledningen 
till att vi en gång flyttade hit. Att så okänsligt bebygga och därmed omringa befintligt område 
med höga flervåningshus skulle förstöra vår boendemiljö totalt. Vi anser som tidigare att 
byggnationerna i området skall begränsas till villabebyggelse som med stor känslighet 
placeras i befintlig miljö. Att vi skulle få ett ökat värde på vår fastighet efter bebyggelse enligt 
aktuell detaljplan finner vi besynnerligt att tro, snarare tvärt om. Att då behöva betala för 
något som inte förbättrar någonting för oss utan bara försämrar känns direkt stötande. 

Vi uppmanar Vallentuna kommun att följa sammanfattningen ifrån den genomförda 
kulturmiljöanalysen: ”En komplettering med ny bebyggelse bör ske med stor varsamhet i 

förhållande till Åbyholm som kulturmiljö och Åbyholmsvägen med omgivning.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 
ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 
områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 
att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 
byggnadskaraktär möjliggörs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 
läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 
värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 
På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv.  
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Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 
bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Åbyholms gård karaktärsdrag 
bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av kulturvärden och 
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering uppnås kring gården 
och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad och 
reglerar på så sätt att ny bebyggelse inte kan tillkomma och strukturen inom området inte 
förändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de bestämmelser som syftar till att 
bevara och skydda kulturvärden är motiverade med utgångpunkten i avvägningen mellan 
kulturmiljövärden och att möjliggöra för ny bebyggelse och nya bostäder inom centrala 
Vallentuna tätort.  Planområdet används inte i någon större utsträckning som 
rekreationsområde och den befintliga växtligheten rymmer inte några särskilda 
naturvärden enligt bedömningar baserade på fältbesök och andra underlag. Några 
bevarandsvärda träd bevaras med bestämmelser i detaljplanen om att marklov krävs för 
fällande av dessa träd.  Generellt ligger vegetationens huvudsakliga värde i dess 
strukturella värde och detaljplanen säkerställer gröna stråk genom området som kopplar 
till och tillgängliggör tillgång till naturområden och tex skogsområden av större variation. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att bebyggelsen är lämpligt med 
hänsyn till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra 
avvägningar som görs i en detaljplanprocess. 

Synpunkter gällande gatukostnader besvaras i granskningsutlåtandet för 
Gatukostnadsutredning för Åbyholm KS 2016.193. 

6.1.4 Privatperson 4 KS 2013.484-59 

Angående Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna – Åby 

1:94 m.fl i Vallentuna kommun  

Vallentuna kommun har under flera års tid i sin argumentation mot oss som idag är bosatta 
på Åbyholmsvägen använt argument såsom att trafiken inte ska öka på Åbyholmsvägen, 
känslan i området ska bevaras. När vi nu tittar på er föreslagna detaljplan så kan vi 
konstatera att Vallentuna kommun tycker att det är viktigare att säkerställa att nyinflyttade 
personer till Vallentuna är viktigare än vi som redan bor här och betalar skatt i kommunen. 
Vi inser att vi alla har ett samhällsansvar och måste bidra till att skapa nya bostäder men 
denna detaljplan visar tydligt på att Vallentuna kommun fokuserar i första hand på att skapa 
nytt skatteunderlag och har noll fokus på att ta hänsyn till befintliga invånare i kommunen. 
(…) Här har samhällsbyggnadsförvaltningen maskerat ett stycke med hänsyn till skydd 

av personuppgifter. Alla yttranden går att begära ut i sin helhet från Kommunstyrlesen 

diarium.  
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Argumentationen att trafiken ej ska öka på Åbyholmsvägen är något som är viktigt för oss 
befintliga fastighetsägare och om så är fallet har vi ingen förståelse alls varför vägen ska 
breddas och en trottoar byggas? Åbyholmsvägen är idag den gata som hela Bällsta använder 
för att gå till idrottsplats och friluftsområdet bakom idrottsplats, det fungerar bra idag och 
vi kan inte se nödvändigheten för att ändra på detta. Att vi fastighetsägare dessutom skulle 
få betala för denna trottoar är fullkomlig galenskap oavsett om ni har stöd för det i lagen.  

Jag vill trycka på den kulturanalys som utfördes av WSP, troligtvis för en hög kostnad 
bekostad av oss skattebetalare i kommunen:  

Ur WSP kulturmiljöanalys:  

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan 

by före en- och laga skiftesreformerna. Dess fram-trädande position med dess alla 

funktioner under 1800- och 1900-talet är mycket ovanlig. Här ingår även 

ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där dragontorpet 

förstärker karaktären av området. Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett 

betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen är i sammanhanget en viktig komponent i 

sammanhanget.  

Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

I den detaljplan ni presenterat med trevångingshus, ombyggnation av Åbyholmsvägen har 
ni valt att inte överhuvudtaget ta hänsyn till denna analys, samtidigt som ni fullständigt 
ignorerar att vi som bott på Åbyholmsvägen i villor i 30 år, inte accepterar en totalförändring 
av det kulturbärande området runt Åbyholm. Ni har dessutom ritat in vägar som dras ner 
till Åbyholmsvägen (jag syftar till den väg som går mellan vår fastighet och Lindholmsvägen) 
istället för att dra dom vägarna mot det nybyggda området (återigen visar ni att ni inte tar 
hänsyn till oss som redan bor i kommunen).  

Vårt motförslag är:  

• Att inte bygga om och bredda Åbyholmsvägen  

• Bevara befintlig bebyggelse och gestalta bebyggelse såsom villor eller parhus utmed 

Åbyholmsvägen som ligger i linje med kulturmiljön i området.  

• Bygga de planerade ”höghusen” i området åvanför våra hus i skogen upp mot ST1 macken.  

• Absolut inte göra Åbyholmsvägen till en genomfartsväg och dra ner trafik från det 

nybyggda området till Åbyholmsvägen  
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Samhällbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler. Vallentuna kommuns översiktsplan 
redovisar att fokus för tillkommande bebyggelse ska ligga i de centrala delarna och 
ambitionen är att utveckla Vallentuna framförallt längs med Roslagsbanan och att förtäta i 
områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen innebär 
att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande 
byggnadskaraktär möjliggörs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 
läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 
värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 
På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv på utvalda 
delar inom planområdet. Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned 
längs Åbyholms gård för att bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 

Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att bli 
högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Åbyholms gård karaktärsdrag 
bevaras vilket regleras med bestämmelser om skydd av kulturvärden och 
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och att en skyddszonering uppnås kring gården 
och vägmiljön genom bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad och reglerar 
på så sätt att nya byggnader inte kan tillkomma och strukturen inom området inte förändras. 
Planerad bebyggelse längs Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre 
bebyggelse- trevåningshus (kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna 
nockhöjd är 10 meter) tillåts vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där 
regleras också planen med bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast 
Åbyholmsvägen så att bebyggandets omfattning begränsas och marken inte får förses med 
byggnad. Detta säkerställer ett avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och gatan vilket 
bidrar till att vägens karaktär bibehålls.  

Dragontorpet ligger intill den planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets 
huvudgata och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms 
som positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för 
bostäder. Då Dragontorpet till stor del har byggts om och få av de exteriöra byggnadsdelarna 
är i ursprunglig utformning är bedömningen att värdet inte är tillräckligt starkt för att i 
detaljplanen reglera ett bevarande. 
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Gatorna har planerats för att på ett effektivt sätt angöra fastigheter och för att ge möjlighet 
till alla att ta sig runt i området och till målpunkter omkring på ett trafiksäkert sätt. 
Gatustrukturen är anpassad för att möjliggöra att Åby allé kan fungera som huvudgata och 
ta störst trafikflöden. Planläggningen syftar också till att undvika utfarter och backrörelser 
ut över huvudgatan för att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga 
trafikanter. 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 
gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning 
möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 
gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 
så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 
gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 
så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 
som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 
liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 
som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 
närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 
Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. 
Åbyholmsvägen stängs av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 
så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen beräknas enbart en mindre andel av 
biltrafiken belasta Åbyholmsvägen medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. 
Istället för en gatukoppling i söder anläggs en gång- och cykelkoppling mellan Åby allé och 
Åbyholmsvägen för att fortsatt möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 
innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 
nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 
som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 
möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Placering av flerbostadshusen och bebyggelsens struktur, våningshöjder och täthet har 
arbetats fram utifrån flertalet utredningar och gällande buller, natur- och kulturvärden har 
varit styrande i placering av flerbostadshusen och dess höjder.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt med hänsyn 
till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra avvägningar som 
görs i en detaljplanprocess. 

Synpunkter gällande gatukostnader besvaras i granskningsutlåtandet för 
Gatukostnadsutredning för Åbyholm KS 2016.193. 

6.1.5 Privatperson 5 KS 2013.484-61 

 
Yttrande gällande Detaljplan för Åbyholm KS 2013:484 

Åbyholmsvägen, sträckan mellan Åbyholms gård och Dragontorpet har i 
kulturmiljöanalysen setts som en viktig del att i möjlig mån bevara. För att områdets 
karaktär i viss mån skall kunna bevaras behöver gestaltningen längsmed vägen utgöras av 
lämplig bebyggelse i linje med kulturmiljön och befintliga bostäder. I detta sammanhang är 
stadsradhus i 3 våningar direkt olämpligt. En lämplig bebyggelse är en övergång från villor 
alternativt parhus längsmed Åbyholmsvägen för att sedan övergå till en något ökad tätare 
exploatering med gruppbostäder/radhus i max två plan längs med den nya Allégatan där 
den korsar Åbyholmsvägen, bebyggelsen längsmed Allégatan bör alltså där den korsar 
Åbyholmsvägen utföras med någon form av varsamhet. Åbyholmsvägen föreslås vara stängd 
för genomfart med skyltning för att undvika en ökad belastning och trafik utanför Åbyholms 
Gård. En breddning av vägen kommer minska dess karaktär samt innebära ett onödigt 
karaktärsförstörande ingrepp vid Åbyholms gård. Detta, att Åbyholmsvägen skulle vara 
stängd för genomfart har tidigare nämnts av planavdelningen. Det har ju nyligen tillkommit 
nya vägar i detaljplanen för att ta kommande trafik. 

Behovet av vägen mellan 1:97 och 1:98 ifrågasätts. Vägen kommer inte fylla någon funktion 
för 1:97 se tidigare bifoga bild med förslag på villabebyggelse. Det blir en bättre boendemiljö 
om kommunen inte gör den vägen utan låter marken användas som tomtmark. Här kan den 
nya Allégatan användas för infarter till de blivande bostäderna för 1:98. 

Vår ambition är bebyggelse i max 2 våningar längsmed Åbyholmsvägen. Vi kan som ett 
mindre lämpligt alternativ tänka oss radhusbebyggelse på den södra delen av vår fastighet, 
men det känns här som att kommunen gör en manöver för att det ska bli svårare för oss att 
överklaga 3 våningar på marken 1:98 söder om oss samt skapa motiv för vägen mellan oss 
1:98 och 1:97. Det uppstår här en situation där det ser ut som att det är vårt önskemål med 
radhus på vår fastighet 1:97 och radhus i 3 våningar på 1:98 söder om oss. Vi har skickat in 
ett förslag med villor på vår fastighet och en lösning på väganslutningar. Detta förslag följer 



Sidan 21 av 52 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
SBF@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

tanken med 2 våningar samt ligger i linje med en lämpligare gestaltningen av området och 
nuvarande befintlig bebyggelse samt kulturmiljöanalysen utförd av WSP.  

Kommunen, planavdelningen har under hela detaljplanearbetet sagt att det inte ska bli mer 
än 2 våningar mot befintlig bebyggelse. Mail finns dokumenterade från bland annat  tidigare 
projketledare (namn har tagits bort, samhällsbyggnadsförvaltningens anteckning, 
yttranden går att begära ut i sin helhet) 20 juni 2019. Nu sitter vi med en detaljplan som gått 
ut för granskning med 3 våningsbebyggelse mot vår fastighet som varit i familjens ägo sedan 
1906. Det är märkligt att man nu inte beaktar det som tidigare varit normalt förfarande utan 
låter en detaljplan växa fram med en 3 vånings bebyggelse mot befintliga bostäder och som 
strider mot samtligas vilja utom en enstaka markägare vars mark är obebodd sedan 50 år 
och som inte ens bor i kommunen och som dessutom strider mot den kulturmiljöanalys som 
är tänkt ligga till underlag för gestaltningen av området. Vår fastighet utgörs idag av befintlig 
bebyggelse med 2 bostäder, här följer inte kommunen den policy man tidigare använt sig av 
i detaljplanen.  

Den skuggstudie som visats är inte rättsverkande, man har inte tagit hänsyn till variation i 
markförhållanden höjdskillnader samt att den inte är undertecknad. 

Ett avtal att köpa ut/byta överskottsmark för vår fastighet 1:97 i den östra sidan fanns 
tidigare men kommunen frångick detta avtal. Det har sedan avtalet försvann efter samråd 
dykt upp en väg där och resten av denna överskottsmark öster om vår fastighet 1:97 kommer 
i stället övergå i SMÅA som kommer exploatera den delen. Om det är så att Kommunen vill 
göra anspråk på mark för väg etc. vore det rimligt att använda sig av principen att låta 
markägaren byta mark med kommunen och inte låsa upp sig med markanvisningar innan 
planen är klar. Här finns även Rågången norr om vår fastighet som skulle kunna övergå till 
1:97 som kompensation för den föreslagna vägen mellan 1:97 och 1:98 samt påförd 
prickmark i den västra delen av vår fastighet. Kommunen har stora marktillgångar i 
området, bland annat Åbyskogen 1:94 som tidigare tillhört Riksbyggen. 

Värderingsunderlag baserat på avstyckningsplan A133. Kommunen använder den idag 
gällande avstyckningsplanen A133 i detaljplanen Åbyholm som utgångspunkt för 
värderingen av marken i detaljplaneområdet, I A133 gäller en minsta fastighetsstorlek på 
1500m2, alltså hur många antal avstyckningar som kan skapas på 1500m2 på given mark 
som utgör en del av tomtvärdet. Kommunen har inte själv följt A133 tidigare utan tillåtit 
fastighetsbilda ner till 700m2 se planstridiga fastigheter 1:146 1:147 i detaljplansområdet. 
Här faller hela tanken med värderingsunderlaget. 
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Se utlåtande från WSP Kulturmiljöanalys: 

"Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen 
är en viktig komponent i sammanhanget. Sammantaget bedöms miljön som mycket 
sällsynt". 

"Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att vara en utbruten gård från en annan by 
före en‐ och laga skiftesreformerna. 

Dess fram‐trädande position med dess alla funktioner under 1800‐ och 1900‐talet är mycket 
ovanlig. 

Här ingår även ansvarsuppgiften i egenskap av rusthåll som en av dessa funktioner, där 
dragontorpet förstärker karaktären av området. 

Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen 
är i sammanhanget en viktig komponent i sammanhanget. 

Sammantaget bedöms miljön som mycket sällsynt". 

 

I samrådsredogörelsen som finns gällande Åbyholm svarar 

Samhällsbyggnadsnämnden på Kulturnämndens yttrande: 

"För att ytterligare sträva efter att bevara Åbyholmsvägens karaktär ska bebyggelsen utgöras 
av villor med inslag av radhus i dess yttersta del. Åbyholmsvägen föreslås att även fortsatt 
vara en relativt smal väg och att bebyggelsen utgörs av villor med inslag av radhus i dess 
yttersta del.” 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att aktuellt planområde ligger inom ett centralt 
läge där förtätningar skapar en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra 
kollektivtrafik med ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av natur med höga 
värden tas i anspråk för att skapa möjlighet för fler människor att bo och leva i kommunen. 
På dessa grunder och i sådana lägen bedöms en tätare bebyggelse vara positiv på utvalda 
delar inom planområdet. Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned 
längs Åbyholms gård för att bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. 
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Med hänsyn till kulturmiljövärden har bebyggelse hållts ned längs Åbyholms gård för att 
bli högre och tätare i större avstånd till kulturmiljövärden. Planerad bebyggelse längs 
Åbyholmsvägen består av friliggande villor och radhus. Högre bebyggelse- trevåningshus 
(kvartersmark med egenskapsbestämmelse där högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter) tillåts 
vid Åbyholmsvägens södra del i anslutning till Åby Allé. Där regleras också planen med 
bestämmelse om ett byggnadsfritt område närmast Åbyholmsvägen där marken inte får 
förses med byggnad. Detta säkerställer ett avstånd om 5 meter mellan bebyggelsen och 
gatan vilket bidrar till att vägens karaktär kan bibehållas.  

I takt med att förutsättningar förändras anpassas planen med hänsyn till både allmänna och 
enskilda intressen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avståndet lämpligt mellan den 
befintliga bebyggelsen och det område där tre våningar tillåts. Avståndet utgörs av en 
gatufastighet som angränsande i fastighetsgräns och det är på andra sidan gatan som det 
område där tre våningar tillåts återfinns. En placeringsbestämmelse som reglerar att 
bebyggelse inte får placeras inom 6 meter från lokalgatan mellan dessa fastigheter bidrar 
också till att planerade bostäder om tre våningar uppförs med ytterligare avstånd från 
befintlig bebyggelse än vad avståndet som gatans bredd utgör. Solstudien som nämns är ett 
av de verktyg som samhällsbyggnadsförvaltningen har att tillgå för att studera tex om 
placering av byggnader och skuggning till följd av den påverkar omkringliggande bostäder 
och kan innebära en olägenhet för omkringliggande miljö.  Sol/skuggstudien som visats i 
dialogen med fastighetsägare är framtagen med en programvara som heter 
OpenCitiesPlanner som tillhandahålls av företaget Bentley. För att avspegla terrängens 
verkliga höjder används i grunden höjddata från Lantmäteriet ”Hojddata grid 1+” som 

består av ett rutnät med interpolerade punkter med en meters mellanrum, upplösningen är 
ca 0,2 meter i höjd på öppna ytor och 0,5 meter i skog och terräng. Datan anses tillförlitlig 
men förändringar av mark i höjdled sker ofta under utbyggnad både för gator samt mark för 
bostäder och en anpassning mellan dessa. Underlaget som skuggstudien utgör har använts 
som ett av flera verktyg i planprocessen och har ökat förståelsen och möjlighet för dialog 
med intressenter inom projektet vilket också har varit syftet med studien. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att detta är lämpligt med hänsyn 
till trafiksäkerhet, skuggbildning, kulturmiljö, framkomlighet och andra avvägningar som 
görs i en detaljplanprocess. 

Åbyholmsvägens utformning ska bibehållas i så stor utsträckning som möjligt, vilket 
gatusträckningen i detaljplanen syftar till. Detaljplanen och Åbyholmsvägens utformning  
möjliggör att riktlinjer som bland annat Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
kan följas. I riktlinjerna beskriver SKR att det bör finnas en gångbana på vardera sida om 
gatan för att säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla oskyddade trafikanter, 
så som fotgängare och cyklister. Finns det inte utrymme för två gångbanor bör minst en 
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gångbana anläggas. Utmed Åbyholmsvägen är utrymmet begränsat då 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att behålla den ursprungliga utformningen till 
så stor del som möjligt, av den anledningen anses det godtagbart att välja en utformning 
som enbart medför en gångbana. Belysningsstolpar i trä planeras att bevaras i enlighet med 
liggande förslag i förprojekteringen. 

Läget på den nya anslutningen mellan Åby allé och Åbyholmsvägen bidrar till att Åby allé 
som huvudgata hanterar de större trafikmängderna och trafikanter med målpunkt i 
närområdet, undantaget Åbyholmsvägen, till största delen kommer att välja att färdas via 
Åby allé. På så vis undantas Åbyholmsvägen från en stor del genomfartstrafik. 
Åbyholmsvägen stängs av för biltrafik mot Åby allé i söder och genomfartstrafik undviks på 
så sätt. Enligt den genomförda trafikutredningen som baseras på den föreslagna 
utformningen beräknas enbart en mindre andel av biltrafiken belasta Åbyholmsvägen 
medan de stora flödena kommer att trafikera Åby Allé. Istället för en gatukoppling i söder 
anläggs en gång- och cykelkoppling mellan Åby allé och Åbyholmsvägen för att fortsatt 
möjliggöra för gång- och cykeltrafik i nord-sydlig riktning.  

Gatukopplingen mellan Åbyholmsvägen och Åby allé som den yttrande föreslås utgå fyller 
flera funktioner. Kopplingen ska dels bidra till att huvudgatan hanterar de större 
biltrafikmängderna utan att komma i konflikt med utfarter och backrörelser. Åby allé 
föreslås delvis med utfartsförbud. Den tillkommande gatan möjliggör för att utfarter kan 
anläggas mot en mindre trafikerad gata och utfarter mot Åby allé kan undvikas vilket är 
positivt då det innebär trafiksäkerhetsrisker med backrörelser ut mot en trafikerad gata och 
över gångbanan.  

Den valda utformningen på Åbyholmsvägen beror dels på att en trafiksäker vändplats skulle 
innebära ett större markintrång på privat mark vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
anser lämpligt, samt dels att en vändplats inte är optimalt ur trafiksynpunkt och bör i 
nybyggnadsområden undvikas. För att en vändplats ska vara trafiksäker krävs dimensioner 
som medför att backning av fordon, både personbilar och tung trafik, undviks. Detaljplanen 
möjliggör för en vändplats i de södra delarna, här har samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommit fram till att i det fallet är den bästa trafikala lösningen.  

Att ta fram en detaljplan är en omfattande process som ofta tar flera år beroende på 
komplexitet. Detaljplanen Åbyholm har pågått under en längre tid, detaljplanen samråd 
hölls redan under 2016 och sedan dess har nya utredningar tagits fram och förslaget på 
detaljplan har justerats. I ett tidigt skede av detaljplaneprocessen fördes dialoger mellan 
kommunen och vissa fastighetsägare i området som i det tidiga förslaget skulle bli berörda 
av markintrång. I det skedet skickade kommunen ut förslag på marköverlåtelseavtal där viss 
mark skulle frångås till förmån för kommunens allmänna plats och viss kommunal mark 
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skulle tillfalla fastighetsägare. Sedan dessa utkastförslag på marköverlåtelseavtal skickats ut 
har förslaget på detaljplan justerats och gjort att utkastförslagen inte längre är aktuella. I 
det fall kommunen tecknar marköverlåtelseavtal i ett tidigt skede i en detaljplaneprocess är 
marköverlåtelsen villkorade med att detaljplanen vinner laga kraft i huvudsaklig 
överenstämmelse med liggande planförslag och de fastighetsbildningar som då görs ska följa 
den laga kraftvunna detaljplanen. Vallentuna kommun ersätter mark som förvärvas till 
marknadsvärde plus ett schablontillägg om 25 procentenheter i enlighet med 4 kap. 3a § 
Expropriationslagen.  

Den värdering som nämns ovan är utförd av en auktoriserad värderare som på uppdrag av 
samhällsbyggnadsförvaltningen levererat en ersättningsvärdering av mark som i och med 
genomförande av detaljplanen kommer att byta ägare. Det lagrum som tillämpats i 
värderingen är 4 kap. expropriationslagen som enligt 5 kap. 10a § fastighetsbildningslagen 
ska tillämpas vid fastighetsreglering och markavträde. Huvudprincipen i 
expropriationslagen är att ersättningen ska motsvara fastighetens minskade marknadsvärde 
som uppkommer i och med markavståendet med ett tillkommande schablonspåslag på 25 
procentenheter. I 4 kap. 3a § Expropriationslagen ska ersättning för mark som i detaljplan 
läggs ut som allmän plats fastställas med hänsyn till det planförhållande som rådde innan 
marken lades ut som allmän plats. I det här fallet innebär det att ersättningen ska utgå från 
den nu gällande avstyckningsplanen A133. Det statliga Lantmäteriet (SLM) är tillsammans 
med landets kommunala lantmäterier (KLM) Sveriges fastighetsbildningsmyndigheter, 
ersättningsvärderingar följer lagrum som ska tillämpas och tar inte hänsyn till huruvida 
SLM eller KLM gjort avsteg från tidigare planförhållanden eller ej.  

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag och 
föreningar  

6.2.6 Lantmäteriet 

 

Detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 med 

flera  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-20) har följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras; 
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Plankarta 

Område skrafferat med grönt vid Vallentuna-Åby 1:179 m fl. berörs inte av avstyckningsplan 
133, vilket anges i plankartan. T.ex. Vallentuna-Åby 1:179 är inte planlagd.  

Det ligger en befintlig gemensamhetsanläggning på samfälligheten Vallentuna-Åby s:7. 
Redovisningen i plankartan saknas. Hur påverkar plangenomförandet denna, se nedan. 

 

 
 Planbeskrivning  

Gemensamhetsanläggningen Vallentuna-Åby ga:3 behöver som en följd av planförslaget 
upphävas. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med 
belastning av en GA betala ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n om det 
uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är 
dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning upphävs.  

Norr om Vallentuna-Åby 1:124 finns ett g-område utlagt. I planbeskrivningen anges att 
”Efter plangenomförandet kommer servitutet att ersättas av en gemensamhetsanläggning 
som syftar till att säkerställa utfart för Vallentuna-Åby 1:124 samt eventuell kommande 
styckningslott. Om avstyckning inte sker kan en gemensamhetsanläggning kan inte bildas 
för (1) fastighet. Hur ska utfart säkerställas i så fall? Servitut som upphävs, kommer 
aktualisera ersättningsfrågan vilket bör beskrivas. 

Redovisning av hur E-området ska genomföras saknas.  

På sid 50 är fastighetsbeteckningen fel, ska vara Vallentuna-Åby 1:146. 

 
Delar av planen som kan förbättras 
 
PLANBESKRIVNING  
Redovisningen av olika marköverföringar kan med fördel redovisas i en separat kartskiss.  
 
 
 
 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
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(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 

detaljplanen.)  

GRUNDKARTA  

Redovisa gärna befintlig ledningsrätt 0115-05/1.1 i grundkartan eftersom den berör 
planområdet.  

ÖVRIGA FRÅGOR  

Gång-, cykel- och mopedväg är gröna i plankartan och ska markeras med grått enligt 
planbestämmelserna, se nedan. 

 

 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det område skrafferat med grönt vid Vallentuna-
Åby 1:179 m fl. berörs av avstyckningsplan 133, så som anges i granskningshandlingen.  

Plankartan kompletteras med beteckning för gemensamhetsanläggning på samfälligheten 
Vallentuna-Åby s:7.   Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas rörande 
gemensamhetsanläggningarna och servitutsområdena. 

Kommentar kring upphävande av ga:3. Planbeskrivningen förtydligas så det framgår att en 
ersättningsprövning kommer att ske i samband med omprövningen av 
gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar kring gemensamhetsanläggning och upphävande av servitut Åbyholms gård. 
Planbeskrivning förtydligas så det framgår att gemensamhetsanläggningen kan bildas först 
efter att området norr om Vallentuna-Åby 1:124 har styckats av samt att servitutsrättigheten 
upphävs först i samband med bildandet av gemensamhetsanläggningen. 
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Planbeskrivningen har förtydligats i genomförandebeskrivningen vad gäller E-området.  

Fastighetsbeteckningen på sida 50 rättats.  

Utskriftsformatet är tydliggjort genom att en text under skalstocken i plankartan är tillagd 
om att pappersformatet är liggande a1 utskriftsformat.  

Ledningsrätten 0115-05/1.1 är förtydligad i plankartan i med beteckning i grundkartan. 

Plankartan har kompletterats med område för gemensamhetsanläggning på Vallentuna-Åby 
s:7.  

Gång-, cykel- och mopedväg som yttrandet hänvisar till är grön i plankartan då 
användningen för området är NATUR. Texten Gång-, cykel- och mopedväg är en 
illustrationstext som tillagts för att förtydliga planen att sådan väg kan anläggas inom 
naturstråket. Texten är inte bindande men har betydelse för att tolka syftet med 
detaljplanen. Kommunen har som intention att inom naturområdet anlägga en mindre väg 
framkomlig för gående, cyklister och mopedister, läge och utformning kommer att anpassas 
till området.  

Redovisning av olika marköverföringar i en kartskiss bedöms bli svårtolkad och redovisning 
sker fortsatt i skrift.   

Lantmäteriet har också under tidigare del av planprocessen inkommit med synpunkter som 
samhällsbyggnadsförvaltningen har hörsammat, bland annat har fastighetskonsekvenser 
tydligare redovisats. 

6.2.7 Trafikverket  

Granskningsyttrande gällande detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 

Vallentuna-Åby 1:94 m.fl., Vallentuna kommun 

Trafikverket har erhållit rubricerat ärende på remiss från Vallentuna kommun och yttrar sig 
i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och berörd 
sakägare. Planförslaget berör väganläggningarna väg 268 och väg 264 som är under statligt 
väghållarskap. Vidare ingår båda vägarna i det funktionellt prioriterade vägnätet med 
särskild betydelse för regional framkomlighet, dagliga personresor och kollektivtrafik. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en förtätning delvis inom befintlig tätort med 
uppskattningsvis 800 nya bostäder. 
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Avstånd mellan väg och bebyggelse 

Trafikverket har behov av en byggnadsfri zon utmed statliga vägar. Skälen är att bevara 
möjligheten att i framtiden utveckla anläggningen, bättre kunna uppnå normer för 
miljöstörningar samt upprätthålla en god trafiksäkerhetsstandard. 

Planförslaget ligger dikt an väg 268 och plan vägområdet. Utifrån gällande hastighetsgräns 
på berörd sträcka av väg 268 anser Trafikverket att inga tillkommande byggnader bör tillåtas 
inom ett avstånd om 15 m från vägen, räknat från beläggningskant. Med byggnader menas 
även komplementbyggnader, exempelvis carports. 

Planläggning av statlig väg 

Trafikverket har som huvudregel att statliga vägar inte ska detaljplaneläggas annat än i fall 
där särskilda skäl föreligger. Om det finns ett särskilt behov av att inkludera vägen i 
planförslaget bör det framgå i planhandlingarna. I annat fall föreslår Trafikverket att vägen 
undantas från planområdet och att planområdesgränsen förläggs utanför vägområdet. 

I den händelse det blir aktuellt med planläggning av väg 268 anser Trafikverket att 
planbestämmelsen GATA bör ersättas med VÄG. 

Trafikbuller 

Av planhandlingarna framgår det att planområdet är utsatt för buller från bland annat väg 
268 och att planerade byggnader utmed vägen överskrider de riktvärden som anges i 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Kommunen är planerande myndighet och kan i 
vissa lägen och under vissa förutsättningar göra avsteg från då gällande riktvärden för 
trafikbuller. Trafikverket anser det vara acceptabelt så länge en god boendemiljö fortfarande 
kan uppnås. 

Då kommunen har för avsikt att frångå riktvärdena i samband med detta planförslag är det 
dock Trafikverkets mening att kommunen därmed åtar sig det ekonomiska ansvaret för 
eventuella framtida krav på bullerreducerande åtgärder som aktualiseras med anledning av 
planförslagets genomförande. 

Övriga synpunkter beträffande hantering av buller: 

I planbestämmelsen M1 bör det förtydligas att det är riktvärdena i 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som åsyftas. 

Då planförslaget medger flervåningshus utmed väg 268 bör beräknade ljudnivåer för 
samtliga våningar redovisas. 
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Gällande bullerskärmar på kvartersmark utmed väg 268 är det viktigt ur trafiksäkerhet- och 
framkomlighetsperspektiv att skärmarna uppförs på så vis att de kan underhållas från 
trafiken motstående sida. 

Trafikpåverkan på det statliga vägnätet 

Trafikverket delar bedömningen i remitterad trafikutredning (Ramböll, 2019-05-24) 
beträffande risken för framtida kapacitetsbrist vid cirkulationsplats väg 268/väg 264 och 
ställer sig positivt till kommunens förslag att medfinansiera kapacitetshöjande åtgärder. 
Gällande det redovisade åtgärdsförslaget har Trafikverket inget att invända givet att 
framkomligheten för kollektivtrafiken, och i synnerhet den planerade stombusslinjen som 
ska trafikera den sträckan, ej försämras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommentar  

Marken norr om Angarnsvägen utgörs idag av fastigheter bebyggda med bostäder samt 
kommunalägd obebyggd mark. Fastigheter dikt an väg 268 har planlagds med ett 
säkerhetsavstånd om 25 meter från vägen. Ett bredare område med användningen NATUR 
reglerar ett byggnadsfritt område på den kommunala marken. Vad gäller området som 
redan är ianspråktaget finns idag bostäder inom den zon Trafikverket vill se som 
bebyggelsefri. Planläggningen möjliggör för den befintliga användningen att fortgå men 
reglerar genom korsmark att inga nya bostäder kan upplåtas på fastigheterna inom 25 meter 
från Angarnsvägen. 

Planläggningen möjliggör också att Angarnsvägen har möjlighet att breddas ytterligare 2 
meter norrut då mark planläggs för väg som ej tidigare var planlagd. Närheten till befintliga 
bostäder gör att ytterligare en breddning av väganläggningen norrut skulle innebära ett 
ianspråktagande av bostadsfastighet och då de hamnar inom väganläggningen eller närmre 
än 15 meter från Angarnsvägen.  

Bedömningen är också att normer gällande miljöstörningar och risk från vägen kan uppnås. 
Då väg 268 är en sekundär led för transport av farligt gods har Brandskyddsbolaget tagit 
fram en riskanalys (dec 2008, rev feb 2011) i samband med planläggning av angränsande 
plan, Åby ängar etapp 1. I rapporten föreslås att bostadsbebyggelse ska placeras minst 25 
meter från väg 268 och samma förutsättningar bedöms föreligga i denna detaljplan med 
hänsyn till risk från dessa. Utredningen föreslår också att markområden närmast 
Angarnsvägen ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse men är lämpliga för exempelvis 
parkering eller liknande. Bedömningen från Samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
bestämmelsen om korsmark som reglerar att endast komplementbyggnad får placeras inom 
området 25 meter från Angarnsvägen ej uppmanar till stadigvarande vistelse och att det inte 
finns skäl att med prickmark eller på andra sätt planlägga över befintliga byggnader så att 



Sidan 31 av 52 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
SBF@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

dessa blir planstridiga. Det går inte att kräva omedelbar efterlevnad av en planbestämmelse 
så fort beslutet att anta planen vunnit laga kraft och med en sådan ny detaljplan får befintlig 
bebyggelse finnas kvar i strid mot planbestämmelser. Komplementbyggnader kan också 
minska störning och förebygga olägenheter av buller genom att de fungerar som 
ljudavskärmande byggnader som inte innehåller bostäder vid bostadskvarteren.  

Aktuellt förslag till detaljplan syftar till att upprätthålla en god trafiksäkerhetsstandard. En 
del av väg 268 planläggs, med syfte att höja trafiksäkerheten och möjliggöra för ett 
utfartsförbud från kvartersmarken ut mot vägen och på sätt förhindra att nya utfarter 
anläggs och stänga av befintliga.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planläggning av statlig väg är motiverat i detta 
fall för att möjliggöra för utfartförbud från kvartersmarken i södra delen av planområdet 
mot väg 268, Angarnsvägen. Det är en trafiksäkerhetsåtgärd av vikt och ett möjligt sätt att 
reglera ut/infarten mot Angarnsvägen. I fortsatt dialog med Trafikverket har 
samhällbyggnadsförvaltningens särskilda skäl godkänts och Trafikverket bett 
samhällsbyggnadsförvaltingen att bortse från den specifika granskningssynpunkten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrar användningen GATA1 till VÄG för den del av 
Angarnsvägen som planläggs och uppdaterar planbeskrivningen i avsnitt 3.5.2 Gator och 
plankartan då förvaltningen bedömer att Angarnsvägen främst avses för trafik till, från 
och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom tätorten i och med att in och 
utfarten till vägen stängs och Åbyholmsområdet inte längre längre är direkt kopplad till 
Angarnsvägen för biltrafik.  

I plankartan finns en upplysning om att planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse innan den 1 januari 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att upplysningen är tillräckligt för att planen ska var tydlig och vilka riktvärden för buller 
som gäller i och med detta. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en god boendemiljö 
kan uppnås då bostäderna som utsätts för förhöjda nivåverkan från trafikbuller planeras för 
att uppfylla kriterierna för avstegsfall. Utsatt kvartersmark regleras med 
störningsskyddsbestämmelse (m1). Gällande att ljudnivåer för samtliga våningar ska 
redovisas så har samhällsbyggnadsförvaltningen i sina utredningar visat vilka områden som 
riskerar överstiga riktvärden för buller, i de fall bebyggelse placeras inom ytor med höga 
bullernivåer behöver mer detaljerade punktberäkningar för fasad och våning tas fram i 
bygglovsskede. Det är först vid detta skede när det finns färdiga skisser över den nya 
bebyggelsen det är möjligt att säkerställa att eventuella avsteg från riktvärden uppfyller krav 
på mindre bullrig sida m.m. Utifrån bullerutredning är det klargjort att det är möjligt att 
uppnå en acceptabel bullerhantering. Planläggningen möjliggör för att nytt bullerskydd kan 
sättas upp söder om befintlig bebyggelse i anslutning till Angarnsvägen. Det nya 
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bullerskyddet ska ersätta ett äldre ofullständigt bullerplank. Gällande bullerskärmar på 
kvartersmark utmed väg 268 så kommer det beaktas i detaljprojekteringen att dessa 
underhållas från trafiken på motstående sida. Planbeskrivningen har förtydligats gällande 
kommunens ekonomiska ansvar för bullerplanket som ansvarar för uppförandet och 
framtida drift.  

6.2.8 Trafikförvaltningen  

Granskningsyttrande avseende detaljplan för Åbyholm omfattande 

fastigheterna Vallentuna-Åby 1:194 m.fl., Vallentuna kommun 

Vallentuna kommun har översänt rubricerad plan till Region Stockholms trafikförvaltning 
för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 800 bostäder. Huvuddelen av 
bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus. Planområdet ligger strax 
öster om centrala Vallentuna och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i 
norr och öster. Området definieras i RUFS 2050 som Strategiskt stadsutvecklingsläge. 

Planområdet ligger med cirka 1 km gångavstånd till Vallentuna station. Närmaste 
busshållplatser är Vallentuna idrottsplats i norr på Lindholmsvägen och hållplats Bergvägen 
på Angarnsvägen som saknar hållplats i anslutning till området i västlig färdriktning, denna 
finns på Olsborgsvägen. 

Detaljplanen har sedan samrådet framförallt reviderats gällande dagvattenhantering och 
översvämning. 

 
Trafikförvaltningens synpunkter 
 

I samrådsyttrandet lyfte trafikförvaltningen synpunkter avseende potential och 
möjliggörande för hållbart resande i Åbyholm. Trafikförvaltningen vill fortsatt lyfta att det 
saknas ett resonemang kring detta i planbeskrivningen. Exempelvis bör planbeskrivningen 
visa på gång- och cykelkopplingar utanför planområdet, till och från centrum och 
busshållplatser så att de är gena, trygga och tillgängliga. Trafikförvaltningen välkomnar 
gärna en dialog med kommunen och trafikverket kring placeringen av hållplats Bergvägen 
för att möjliggöra att ytterligare bussar kan stanna på hållplatsen samt förbättra 
tillgängligheten från Åbyholm. 

Slutligen ser trafikförvaltningen gärna att planbeskrivningen kompletteras upplysning om 
att planområdet angränsar till gator som trafikeras av busstrafik samt hänvisa till 
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folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent 
buller innehålls i sovrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat planbeskrivning och tydliggjort 
planområdets närhet till viktiga busshållplatser och stationer. Samt förtydligat hur boende 
i området kan transporteras till dessa platser och andra viktiga målpunkter via gång- och 
cykelstråk inom och utanför planområdet. I övrigt bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att planbeskrivningen i tillräcklig utsträckning beskriver hantering av buller på så sätt att en 
god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller.  

6.2.9 Sörab  

Yttrande över remiss rörande Detaljplan för Åbyholm omfattande 

fastigheterna Vallentuna_Åby 1:94 mfl i Vallentuna kommun 

 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett regionalt återvinnings- och 
avfallsbehandlingsföretag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.  

SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt hantera det hushållsavfall som 
uppkommer i ägarkommunerna, förutom Stockholm (SÖRABkommunerna). Vi tar även 
emot verksamhetsavfall från företag i regionen. 

SÖRAB har (2018-11-06) erhållit bygglov för uppförande av en Returpark 
(Återvinningscentral) inom del av fastigheten Vallentuna Åby 1:94. Returparken ligger i 
direkt anslutning till planområdet (öster om planområdet). Till Returparken ska 
privatpersoner i Vallentuna, och övriga SÖRAB-kommuner,kunna komma med sitt 
återbruk, grovavfall, förpackningsavfall och farliga avfall. Returparken kommer vara öppen 
måndag till söndag. Insamling av avfall, i den omfattning som SÖRAB planerar för, är 
miljöfarlig verksamhet och SÖRAB har därför gjort en anmälan till Vallentunas miljö och 
hälsoskyddskontor. 

Verksamhetens primära miljöaspekter är buller, utsläpp till luft från transporter, utsläpp till 
vatten i och med att det bildas dagvatten inom anläggningen samt förbrukning av energi vid 
drift av avläggningen. Den miljöaspekt som bedöms kunna påverka detaljplanen är främst 
det buller som verksamheten ger upphov till. 
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Remitterat planunderlag synes, utifrån vad SÖRAB kan bedöma, ha beaktat det 
tillkommande buller som Returparken kommer ge upphov till. Detta sker genom att kvarter 
som ligger inom det område som SÖRAB bullerpåverkar planläggs med en bestämmelse om 
att bostäder ska utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. 

Utifrån att planen tagit hänsyn till det buller SÖRAB kommer bidra med, i och med 
verksamheten inom Returparken, ställer sig SÖRAB positiva till innehållet i föreslagen 
detaljplan. Detta utifrån att detaljplanens antagande inte påverkar möjligheten att uppföra 
och bedriva en Returpark i anslutning till planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samfällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet. 

6.2.10 Swedavia 

Hej 
Swedavia Stockholm Arlanda Airport har tagit del av föreslagen detaljplan. Med den 
position och de byggnadshöjder som anges i plankartan föreligger ingen genomträngning av 
befintliga eller planerade hinderbegränsande ytor och ingen påverkan på befintliga eller 
planerade procedurer för Arlanda flygplats och vi har därmed inget att erinra. På aktuell 
position är det ur Arlandas perspektiv möjligt att bygga upp till +120 m totalhöjd (RH2000) 
utan behov av vidare flyghinderanalys. 
 
Vi vill påminna om att alla planer i vilka avsikten är att uppföra objekt som är 20 m över 
mark eller högre måste remitteras även till LFV för en s.k. CNS‐analys, se vidare 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns‐analys. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttranden.  

6.2.11 Storstockholms brandförsvar 

Yttrande om granskning av detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna 
Vallentuna- Åby 1:94 m.fl. i Vallentuna kommun (ert dnr KS- 2013-484) 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Vallentuna kommun fått möjlighet till yttrande 
avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt 
möjlighet till räddningsinsatser. SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende i samrådet (2016-
12-20). 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns
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Hantering av olycksrisker1 

Gällande Lindholmsvägen har SSBF inte kännedom om att Länsstyrelsen ännu fattat beslut 
om avklassning av vägen som sekundär transportled för farligt gods då SSBF blev 
remitterade 2020-02-17 i frågan. Längst Lindholmsvägen finns Vallentuna ishall som kan 
ha transporter. Det bör därför undersökas vilken typ av kylanläggning som finns i ishallen 
och om den utgör en risk för planområdet samt om den genererar i farliga transporter i form 
av t.ex. ammoniak på Lindholmsvägen. 
 
Drivmedelstationen St1 område ligger cirka 60–70 meter från planerade bostäder inom 
aktuellt planområde och det korrekta avståndet bör beskrivas i riskanalysen. I riskanalysen 
beskrivs att transporterna inte passerar planområdet på Angarnsvägen. SSBF vill dock lyfta 
att transporterna sker på Lindholmsvägen intill planområdet eftersom infarten till 
drivmedelstationen ligger ungefär 80 meter norr om rondellen vid Angarsvägen. SSBF anser 
att riskerna från transporter som passerar intill planområdet översiktligt bör beaktas. 
 
I riskanalysen används en muntlig källa från SSBF gällande trafikförändringen på 
Angarnsvägen. SSBF är inte en sakkunnig inom vart specifika farligt godstransporter går till 
respektive verksamhet och bör inte nyttjas som muntlig källa på detta sätt. SSBF har 
kännedom om LBE-tillstånd och farliga verksamheter i området, men inte transportvägarna 
till dessa verksamheter. 
 
I riskanalysen framgår att det i framtiden kan ske biogastransporter till tankstationerna. 
SSBF anser att en känslighetsanalys gällande förändring av farligt godsklasser bör 
genomföras. SSBF saknar även resonemang kring samhällsrisknivån i riskanalysen vilket 
bör finnas. 
 
Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 
31000:2009 
 
Riskbedömningens detaljnivå bör speglas utifrån den befarade risken, det vill säga om 
risknivån befaras vara hög bör riskbedömningen med tillhörande analys vara av detaljerad 
karaktär och vice versa. 

 
Möjlighet till räddningsinsatser 
I granskningsutlåtandet framgår det att möjligheter till räddningsinsatser ska 
uppmärksammas i det fortsatta planarbetet. 
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Framkomlighet/Tillgänglighet 

I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s räddningsfordon 
beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg och byggnadens 
angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 50 meter. Med angreppspunkt för 
räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. Detta är i 
grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. För att SSBF:s fordon ska 
kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Ibland behöver så kallade räddningsvägar 
upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå fram till byggnader. I SSBF:s 
vägledningsdokument VL2014-093 beskrivs de förutsättningar som krävs för en 
räddningsväg. 

 
Stegutrymning/Åtkomlighet 

Om räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den 
planerade bebyggelsen måste marken runt byggnaderna vara anpassade och åtkomlighet för 
SSBF:s stegutrustning. Detta kräver även att uppställningsplatser för höjdfordon eller 
bärbara stegar anordnas. SSBF vill dock poängtera att utrymning utan räddningstjänstens 
hjälp, förslagsvis genom implementering av Tr2-trapphus, är att föredra. SSBF:s 
möjligheter att hjälpa till vid stegutrymning beskrivs närmare i vägledningsdokument 
VL2014-093. 

Träd och annan vegetation får inte hindra räddningstjänstens framkomlighet eller 
åtkomlighet vid insats. Enligt tidigare illustrationsbild ser träd ut att planteras mellan gata 
och husfasad. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för alternativ 
utrymning från dessa byggnader bör trädens placering studeras närmare så att de inte 
påverkar åtkomligheten negativt. Tänk på att lösningen ska vara hållbar över tid då träd och 
annan vegetation växer i storlek. 

 
Brandvatten 

Enligt tidigare yttrande rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till 
uppställningsplats för räddningsfordon, dvs. 150 meter mellan två brandposter inom 
planområdet och då är det den faktiska körsträckan inte fågelvägen. Mer information om 
SSBF:s syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL2014-124. 

2 BBR 25, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5. 

3 VL2014-09 Utrymning via räddningstjänstens utrustning, kan laddas ned via: 
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument. 4 VL2014-12 
Brandvatten, kan laddas ned via: 
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument. 

http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
http://www.storstockholm.brand.se/dokumentcenter/vagledningsdokument
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 

I en riskutredning som tagits fram inom projektet (Tyréns, 2005-05-13) beskrivs att det i de 
två ishallar som ligger i anslutning till Vallentuna IP används saltlösning i kylslingorna och 
50 kg ammoniak som köldmedium i kylsystemet. Eftersom det rör sig om så små mängder 
ammoniak bedöms bara människor i absolut närhet av ett utsläpp skadas. Systemet ska vara 
intakt vilket innebär att påfyllning av ammoniak i princip inte ska behövas. Riskobjektet 
bedöms därför inte påverka den planerade bebyggelsen. 

Avståndet mellan bensinstationen och tillkommande bebyggelse är i enlighet med den 
analys som tagits fram av Brandskyddslaget (rev 2011-02) där rekommenderat 
skyddsavstånd mellan sammanhållen bostadsbebyggelse och bensinstation är 50 m.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det som står i riskanalysen överensstämmer 
med planbeskrivningen. I riskanalysen står det att Angarnsvägen är klassad som 
transportled för farligt gods och förslag på åtgärder för att hantera identifierade risker ges 
för att minska konsekvensen av en eventuell olycka med brännbara vätskor på 
Angarnsvägen. I Brandskyddslaget analys finns även en tabell, Tabell 4.2. Uppskattat antal 
transporter till verksamheter i närområdet där antal transporter på Arngarnsleden 
presenteras. I planbeskrivningens avsnitt 3.7 Hälsa och säkerhet tydliggörs avståndet 
mellan planerad bebyggelse och bensinstationen samt att leveranser av drivmedel till 
bensinstationen sker via en infart på Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten kring att Brandskyddslaget i analysen 
använt Brandförsvarets muntliga uppgifter som källa och betonar att den lämnade 
informationen tillsammans med flera andra uppgiftslämnare från de aktuella 
verksamheterna utgör underlag för att uppskatta antalet leveranser och vald transportväg.  

Riskebedömningens detaljnivå utgår från att planförslaget har de rekommenderade 
skyddsavstånd som kan utläsas i riskanalysen och när dessa är tillräckligt stora till riskkällor 
med hänsyn till de risker som riskkällorna kan innebära bedöms ingen vidare analys av 
riskerna därför nödvändig. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de riskkällor som 
är av sådan dignitet att de behöver utredas vidare inom planarbetet har analyserats och 
visats hänsyn i planens utformning.  

 
Planbeskrivningen har kompletterats med text avseende att avståndet mellan körbar väg 
och byggnadernas angreppspunkt (entréer/tillträdesvägar) för räddningsinsats inte bör 
överstiga 50 meter.  
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Planbeskrivningen kompletteras i text även avseende att uppställningsplatser för 
höjdfordon eller bärbara stegar ska möjliggöras på fastigheter för flerbostadshus för att 
kunna tillgodose god framkomlighet och åtkomlighet för SSBF:s stegutrustning vid brand. 
Komplettering görs I planbeskrivningen och plankarta avseende att dem fall som 
fönsterkarmen/balkongräcket på flerbostadshus är beläget högre än 23 meter över mark ska 
TR2 trapphus implementeras I flerbostadshuset, I enlighet med SSBF:s 
vägledningsdokument VL2014-093. Fastighetsägarna ansvarar för att klara av brandkraven 
I Bygglov genom TR2-trapphus alternativt göra bjälklaget körbart på vissa delar av 
fastigheten.  

Avseende BK2-väg så kommer SSBFs vägledningsdokument VL2014-093 att beaktas I 
detaljprojekteringen.  

Vad gäller träd och vegetation inom planområdet, kommer växtligheten att planteras 
strategiskt så att åtkomst och framkomlighet med bland annat räddningsfordon kan 
möjliggöras och inte förhindras. I planbeskrivningen redovisas en illustration över möjlig 
utformning av planområdet. Vi noterar synpunkten och beaktar frågan om lokalisering av 
växtlighet i detaljprojekteringen.  

Kommunen tillgodoser att samråd sker med SSBF gällande brandposter på allmän 
platsmark och byggaktörer/fastighetsägare när det gäller brandposter på kvartersmark.  

Planbeskrivningens avsnitt gällande Planförslaget har kompletterats och förtydligats 
beaktande Brandsförsvarets yttrande, bland annat under avsnitten, bebyggelse, gator och  
samt kapitlet  3.7 Hälsa och säkerhet där avstånd tydliggörs mellan planerad bebyggelse och 
bensinstationen samt att leveranser av drivmedel till bensinstationen sker via en infart på 
Lindholmsvägen. 

6.2.12 Roslagsvatten  

Remissvar på granskningshandling för Åbyholms detaljplan. Roslagsvatten har tagit del av 
granskningshandlingen och har följande att framföra. 

Planbeskrivning 

Förutsättningar 

2.6 Hydrologiska förhållanden Förtydliga vad som avses med ”Utredningarna visar att det 

finns goda möjligheter till ett lokaltomhändertagande av dagvatten i planområdet”. Det 

kan dels tolkas som att det finns goda förutsättningar för hantering av dagvatten i allmänna 
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dagvattenanläggningar inom planområdet och dels som att det finns goda förutsättningar 
för dagvattenhantering på kvartersmark (det som normalt kallas LOD). 

2.8.2 Översvämningsrisk I beskrivningen står ”En del av skyfallet kommer kunna hanteras 

inom den allmänna VA-anläggningen men vid extrema skyfall behöver ytlig avrinning 

ske.” Förtydliga att den allmänna dagvattenanläggningen kommer att hantera 
dimensionerande flöden vid normalregn enligt P110. Vid skyfall kommer den allmänna 
dagvattenanläggningen vara fylld och därför behövs ytliga avrinningsvägar för 
skyfallsflöden. 

Dessa avrinningsvägar bör pekas ut på plankartan och säkras med planbestämmelser. I 
plankartans egenskapsbestämmelser finns bestämmelsen b2, den är dock endast 
implementerad på ett kvarter. Är detta det enda kvarter som har det behovet av 
höjdsättning? 

Planförslag 

3.3 Allmänna platser 

3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark 

Formuleringen ”Inom natur- och parkmark får dagvattenanläggningar uppföras i form 

av torrdamm, svackdiken och dagvattenledningar” låser dagvattenhanteringen till vissa 
tekniska lösningar. Dessa bör istället framställas som exempel på möjliga anläggningar. 

3.5.3 Bil- och cykelparkering 

Parkering för flerbostadshus förutsätts i huvudsak att ske under jord. Detta förutsätter att 
garagen uppförs med en vattentät konstruktion på grund av de höga grundvattennivåerna 
(0,5-2 m under markytan) samt att det kan krävas tillstånd för vattenverksamhet vid 
uppförandet av garagen. Man bör upplysa om detta samt att det ska vara hanterat innan 
bygglov beviljas. 

Dagvatten 

Formuleringen ”Åbyholm ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde och i och med 

genomförande av planen kommer flöden och föroreningsbelastning från Åbyholm att öka” 

bör förtydligas så att det framgår att det gäller i det fall planerade åtgärder inte skulle vidtas. 

Formuleringen ”Den LOD- lösning (lokalt omhändertagande av dagvatten) som tagits 

fram i förprojekteringen av planen innebär att dagvatten leds genom skelettjordar, luftig 

makadam och svackdike för att till sist ledas till en torrdamm med makadambarriärer” är 
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missvisande. De anläggningar som beskrivs ingår i den allmänna dagvattenlösningen som 
VA-huvudmannen och väghållaren ska ansvara för. LOD avser enligt branschpraxis enskilda 
dagvattenlösningar på kvartersmark. 

Formuleringen ”En dagvattenledning förläggs i naturområde i planområdets centrala del 

mellan Åby Allé och lokalgatan öster om Åby allé” bör strykas. Det finns ingen anledning 

att beskriva placeringen av en specifik ledning. 

Förtydliga texten ”Tidigare föreslogs lokal hantering av dagvatten inom kvartersmark, 

något som kommunen inte räknat på då dagvattnet ska hanteras inom allmän anläggning 

i VA-huvudmans verksamhetsområde.” Finns ett tidigare förslag som man frångått? Vad 

menas med ”något som kommunen inte räknat på”? 

Ordet skyfall ska bytas till regn i texten ”Planområdet dimensioneras för ett hantera ett 

klimatkompenserat 20-årsregn vilket betyder att det dagvattensystem inklusive ledningar 

som anläggs i området kan omhänderta samtliga skyfall upp till ett 20-årsregn innan 

trycklinje når marknivån och systemet inte klarar av att hantera mer vatten.” Begreppet 
skyfall syftar på regn som inte kan hanteras i den allmänna anläggningen. 

Man skriver ”Inom kvartersmark ska minst 30 procent av markytan vara tillgänglig för 

infiltration av dagvatten, vilket redovisas som allmänbestämmelse på plankarta.” Detta 

redovisas som bestämmelsen n1, men på plankartan finns den inte på någon av kvarteren. 

Det saknas tydlig beskrivning om att området ska införlivas i verksamhetsområdet för 
allmän dagvattenhantering. Det saknas även beskrivning över ansvarsfördelningen mellan 
väghållare, VA- huvudman och huvudman för allmän plats. 

Vatten och avlopp 

VA-huvudman för de allmänna VA-anläggningarna är Vallentunavatten AB. 

Följande text föreslås utgå: ”Området kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde 

för vatten, spillvatten och dagvatten. Inom allmän platsmark ansvarar Roslagsvatten AB 

för utbyggnaden av allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Befintliga 

fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till det nya VA-systemet.” 

Förslag på ny text: ”Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 

dagvattenanläggningar inom verksamhetsområden för allmänt VA inom Vallentuna 

kommun. Huvudmannen äger samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 

allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. Planområdet kommer att tas in i 

verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten (”dagvatten fastighet” samt 
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”dagvatten gata”). Detaljplanen innebär att det befintliga vatten- och avloppsnätet byggs 

ut. Ledningar och övriga VA-anläggningar ska i huvudsak förläggas inom allmän 

platsmark.” 

3.6.6 Brandförsvar 

Det saknas beskrivning om det blir konventionellt eller alternativt brandvattensystem. 

3.7 Hälsa och säkerhet 

3.7.3 Hantering av översvämningsrisk 

Översvämningsanalysen pekar ut ett område på kvartersmark som ett instängt område. 
Detta beskrivs dock inte i detaljplanen och det saknas förslag på höjdsättning i plankartan. 

I planbeskrivningen beskrivs torrdamm som förutsättning för att inte orsaka 
översvämningar vid skyfall. I plankartan finns dock inga sekundära avrinningsvägar säkrade 
för skyfallsflöden som ska möjliggöra att det översvämmande vattnet kan ta sig till 
torrdammen. Man bör se över planbestämmelser och, där det är nödvändigt, lägga till 
planbestämmelser för avledning av översvämmande vatten. Enligt nuvarande beskrivning 
avleds översvämmande vatten vid skyfall endast via vägar. Lägg gärna till vem som ansvarar 
för skyfallshantering. 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Lägg till att Vallentunavatten ska vara huvudman för allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar inom planområdet. Det innebär att Vallentunavatten ansvarar för 
utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. 

4.1.3 Lägg till att separata exploateringsavtal med Vallentunavatten ska tecknas i det fall 
Vallentunavatten finner det lämpligt, eller dylik formulering. 

Fastighetsägarens utgifter och intäkter 

Lägg till texten ”Anläggningsavgifterna för VA är en engångskostnad och debiteras enligt 

vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentunas kommunfullmäktige. 

Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och meddelats 

fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras.” 

Följande formulering är till viss del missvisande: ”Utöver gatukostnaden tillkommer 

kostnader för anslutningar till vatten- och avloppsnätet för de fastigheter eller nya 

byggrätter som inte är anslutna idag.” Vissa fastigheter är idag anslutna via avtal som 
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innebär att endast en del av anläggningsavgiften är erlagd. Dessa ska betala resterande 
anläggningsavgift enligt gällande taxa. 

Byggaktörens utgifter och intäkter 

Lägg till texten ”Anläggningsavgifterna för VA är en engångskostnad och debiteras enligt 

vid varje tillfälle gällande VA-taxa fastställd i Vallentunas kommunfullmäktige. 

Fakturering sker så snart förbindelsepunkt har upprättats och meddelats 

fastighetsägaren. Även obebyggd fastighet debiteras.” 

Kommunens utgifter och intäkter 

Lägg till en punkt om väghållarens kostnader för bl.a. skelettjordar samt en punkt om 
kostnader för sekundära avrinningsvägar. 

Även VA-huvudmannens kostnader för anläggande av allmänna VA-anläggningar bör tas 
upp, eventuellt under en egen rubrik. 

5. Konsekvenser ör  Hälsa och säkerhet 

Det kan läggas till att torrdamm och sekundära avrinningsvägar (förutsatt att dessa 
genomförs) ska öka säkerheten och minska risken för översvämningar inom planområdet. 

Plankarta 

Planbestämmelsen n1 finns inte i något av kvarteren. Se över om en allmän 
planbestämmelse som ska gälla i hela planområdet behöver numrering. 

Behöv av höjdsättning av planen bör ses över. Speciellt i kvarteren som pekas ut som 
instängt område i skyfallsanalysen. Till detta hör att bestämmelsen b2 endast används på 
ett kvarter. Är detta tillräckligt eller finns det fler kvarter med det behovet? 

Sekundära avrinningsvägar för skyfallsflöden behöver säkras med planbestämmelser. Nu 
finns ingen reglering som gör att översvämmande vatten kan ta sig till torrdammen. 

Det saknas beskrivning av att dagvattenanläggningar kan anläggas i Naturmark. 

På plankartan står det ”svackdike” och ”torrdamm”. Dessa bör bytas ut mot 
”dagvattenanläggning”. Det skulle öppna för möjligheten att i framtiden välja annan teknik 
för hantering av dagvatten. 
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Samhälsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Avsnittet 2.6 Hydrologiska förhållanden  har förtydligats i planbeskrivningen med att allt 
vatten skall hanteras på allmän platsmark och att utredningarna visar på goda 
förutsättningar för en sådan typ av hantering.  

Planebeskrivningen har förtydligats i Avsnitt 2.8.2 Översvämningsrisk  med att gatorna 
inom planområdet är höjdsatta för att fungera som sekundära avrinningsvägar och att 
föreslagen hantering av vatten; så som vägar, svackdike och torrdamm hanterar skyfall i 
tillräcklig kapacitet enligt den översvämningsanalys som framtagits (Sweco, 2018-12-10). I 
plankartan redovisas planbestämmelse om höjdsättning och avrinning från kvartersmark 
för översvämmande vatten samt att avrinningsvägar så som svackdike och torrdamm är 
redovisade med illustrationstext. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
avrinningsvägar och hantering av vatten är tillräckligt tydligt  redovisade i planbeskrivning 
och plankarta i och med ovannämnda kompletteringar. Höjdsättning i form av b2 
bestämmelse är motiverad vid identifierad lågpunkt. För resterande kvartersmark hänvisas 
till ovanstående komplettering.   

Avsnitt 3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark i planbeskrivningen har uppdaterats med 
text om att det inom natur- och parkmark får dagvattenanläggningar uppföras, exempel är 
torrdamm, svackdiken och dagvattenledningar. 

Avsnitt 3.5.3 i planbeskrivningen har förtydligats vad gäller konstruktioner i områden med 
grundvattennivåer nära markytan. I övrigt föranleder synpunkten ingen förändring. 

Förtydligande har gjorts i avsnitt 3.6.1. Dagvatten om att utan åtgärder för 
dagvattenhanteringen skulle föroreningsbelastningen i och med ett plangenomförande av 
Åbyholm och formuleringen om LOD har ändrats och mening om vart dagvattenledningen 
är placerad har strykts.  

Stycket om dagvatten har förtydligats gällande beräkningar på reningeffekter och att den 
dagvattenhantering som föreslås utgår från att all hantering utförs i det allmänna systemet. 
Ordet skyfall har bytts ut till regn. 

Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats gällande  bestämmelse 
om infiltration på kvartersmark.   

Avsnittet 3.6.2 Vatten och avlopp har uppdaterats och förtydligats gällande att området ska 
ingå Roslagsvattens verksamhetsområde samt fördelningen mellan huvudman VA och 
kommunen som huvudman.  
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Avsnitt 4.1.2 Huvudmannaskap har kompletterats med att VA- huvudmannen är huvudman 
över allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar.  

Beskrivning om kostnader och intäkter för VA-huvudmannen  i kap. 4.1.3 avtal har lagts till.  

Planbeskrivningen har förtydligats med att det inom planområdet planeras för 
konventionell brandvattensystem.  

Avsnittet 5.2.6 om planens konsekvenser för miljö och hälsa har kompletterats med att 
genomförandet av torrdamm och sekundära avrinningsvägar ökar säkerheten och minskar 
risken för översvämningar inom planområdet. 

En generell egenskapsbestämmelse för allmän plats som reglerar att dagvattenanläggning 
får integreras i naturmarken har lagts till i plankartan. Dagvattenanläggningar är ett 
generellt utryck och därför är bedömningen att den illustrativa texten gällande svackdike 
och torrdamm kvarstår för att förstå exempel på dagvattenlösning som analyserats i 
underlag till planen.   

6.2.13 Postnord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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6.2.14 Länsstyrelsen  

Rubricerad detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning enligt plan‐ och 
bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015. Syftet med planen är att 
möjliggöra ca 800 bostäder och upphäva del av avstyckningsplan A133. Flerbostadshusen i 
planområdets sydöstra del möjliggör även förskola och centrumverksamhet i 
bottenvåningar. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap 22 § 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Yttrandet noteras. I en fortsatt dialog med Länsstyrelsen har samhällbyggnadsförvaltningen 
uppmärksammats på att förtydliganden gällande minsta åtgärdsnivå för att MKN kan göras 
i planbeskrivningen. Avsnittet 3.6.1 Dagvatten  har därför kompletterats med ytterligare 
information om detta.  

 

6.2.15 Kulturnämnden  

Yttrande gällande granskningshandling detaljplan Åbyholm, fastigheterna Vallentuna-Åby 
1:94 m.fl., Vallentuna socken och kommun 

Kulturförvaltningens kommentarer 

Kulturnämnden har i samrådskedet haft flera synpunkter. Det finns vissa delar som 
fortfarande behöver förtydligas och tas hänsyn vilket kommenteras nedan. 

Kulturförvaltningen är positiv till att hänsyn tas till Åbyholms gård och dess kulturhistoriska 
värden. Huvudbyggnaden och flyglar får skydd i detaljplanen och möjliggör ett bevarande 
och tillvaratagande, både exteriört och interiört. 

Kulturförvaltningen är också positiva till att den föreslagna nya bebyggelsen som byggs 
närmast Åbyholms gård på omgivande fastigheter har anpassats i höjd i relation till gården 
och dess kulturhistoriska och miljöskapande värden. 

Kulturförvaltningen anser att de kulturhistoriska värdena, både immateriella och fysiska, 
kan försvinna då Dragontorpet inte får skydd i plan, liksom stenmurarna inom området. 
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Åbyholmsvägen var dåtidens huvudväg från Stockholm norrut mot Frösunda och är en viktig 
del för den kulturhistoriska förståelsen. Den kulturmiljö- analys som gjorts bedömer miljön 
kring Åbyholmsvägen som sällsynt och att de befintliga stenmurarna har ett miljöskapande 
värde. Dessa värden bör kompenseras om de försvinner. 

Kulturförvaltningen vidhåller att den tidigare parken som tillhört Åbyholms gård inte ska 
möjliggöras för avstyckning då den är en del av helhetsmiljön. 

Kulturförvaltningen vill att ett tillägg görs till fasadmaterial vad gäller huvudbyggnaden och 
flygelbyggnaderna. Åbyholms gård har under en längre period varit putsad i en ljus kulör, 
förutom träpanel. Detta bör möjliggöras i planen att byggnaderna kan kläs med panel 
alternativt putsas i en slät ljus kulör. 

Stengrunden i den södra delen av fastigheten Vallentuna-Åby 1:124, Åbyholms gård, bör 
beaktas i planen så att komplementbyggnad justeras något så den inte skadar stengrunden. 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 
Vallentuna växer och bostäderna behöver bli fler och i enlighet med  Vallentunas 
översiktsplan ska tillkommande bebyggelse ligga i de centrala delarna. Förtätning ska ske i 
områden med god kollektivtrafikförsörjning och där det redan finns bebyggelse. 
Dragontorpet ligger intill planerade fortsättningen av Åby allé som är områdets huvudgata 
och en tätare bebyggelse kring denna i form av radhus och/eller kedjehus bedöms som 
positivt för gestaltningen och effektivt resursutnyttjande av både gata och mark för bostäder. 
Då Dragontorpet till stor del har byggts om och att få av de exteriöra byggnadsdelarna är i 
ursprunglig utformning är bedömningen att värdet inte är tillräckligt starkt för att i 
detaljplanen reglera ett bevarande. Ett byggnadsfritt område kring Åbyholmsvägen regleras 
i detaljplanen varpå exploatering med ny bebyggelse intill Åbyholmsvägen inte är möjligt. 
Vegetation och stenmurar som pekas ut som värdeskapande hamnar inom det område där 
bebyggandets omfattning är begränsad med prickmark. 

Planbeskrivningen har kompletterats med att det inom genomförandet av iordningställande 
av allmän plats ska studeras huruvida det är möjligt att flytta stenmuren som ska ge plats för 
Åby allé och att den återställs på ny plats som en möjlig kompensation.  

På Åbyholms gård möjliggörs möjlighet till avstyckning och bebyggelse av ytterligare en 
bostad i form av friliggande villa. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
tillkommande bebyggelse inte konkurrerar med Åbyholms gårds karaktär och dess 
huvudbyggnad med tillhörande flyglar och att helhetsintrycket även med tillkommande 
byggnation bevaras.  



Sidan 47 av 52 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
SBF@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Bestämmelsen k1 som reglerar alla de tre av kulturförvaltningen nämnda byggnader medger 
fasad i naturliga material i såsom reveterat trä, träpanel eller puts i ljus kulör. 

Området där komplementbyggnad får uppföras har reglerats så att husgrunden kan bevaras.    

 

6.2.16 Fritidsnämnden  

Yttrande av remiss, granskning av detaljplan för Åbyholm 

Fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen av Åbyholm och ett växande Vallentuna. 
Området kommer ligga granne med Vallentuna IP vilket fritidsnämnden vill klargöra med: 

Det kan inte läggas några restriktioner på idrottsplatsen gällande ljud och ljus. 

Flöden mellan det nybyggda området och Vallentuna IP bör ses över då det dagligen rör sig 
2000 människor på idrottsplatsen. 

Ytor för spontanrörelse och cykelvägar är önskvärt i området.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planområdets läge i Vallentuna ger närhet till flertalet skolor, butiker och anläggningar för 
idrott. För boende i planområdet och söder om Angarnsvägen förbättras tillgängligheten till 
Vallentuna IP, Hagaskolan, med mer.  

Idrottsplatsen har inte identifierats som en bullerkälla i utredningarbetet. 
 

6.2.17 Ellevio  

Granskning av detaljplan för Åbyholm omfattande fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m.fl. 
i Vallentuna kommun 

Ellevio AB har erhållit rubricerat förslag för yttrande och vi har följande synpunkter. 

Den nya bebyggelsen leder till behov av en ny nätstation inom planområdet. 
Kapacitetsbedömningen för el baserar sig på att fjärrvärme byggs ut inom planområdet. 
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Se bilaga för de funktioner som behöver tillgodoses inför etableringen av nätstationen. Det 
är även viktigt att vid lokalisering av intilliggande byggnader, beakta myndigheters 
rekommendationer avseende buller och magnetfält. 

Ellevio förutsätter att distributionsledningar för el med stöd av planen kan förläggas i 
allmän mark såsom gata, gång- och cykelväg samt naturmark och park. 

Kontakta Ellevio i god tid för ledningssamordning. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas 
av beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet 

6.2.18 E.ON Värme Sverige AB 

Yttrande över detaljplan för Åbyholm, fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m.fl 

E.ON Värme Sverige AB ser mycket positivt på att vara en partner inom planområdet och 
välkomnar fjärrvärmeanslutningar för planområdets värmeförsörjning. 

Vi är dessutom gärna involverade i utformandet av framtidens energilösningar såsom ladd‐
infrastruktur, solcellsanläggningar, smart energidelning och lagring lokalt mellan 
fastigheter. 

I dagsläget ligger fjärrvärmeledningar längs med Lindholmsvägen och även in mot den östra 
delen av Åbyholm. Vi är gärna behjälpliga i den fortsatta planeringen av energisituationen i 
Åbyholm, både inom detaljplanearbetet men även tillsammans med exploatörerna. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet.  
 

6.2.19 Bygg- och miljötillsynsnämnden  

Yttrande över detaljplan för Åbyholm, BMN 2020.026-1 
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Bygg- och miljötillsynsnämnden har den 18 maj 2020 tagit emot en remiss om granskning 
av detaljplaneförslag för Åbyholm i Vallentuna kommun. Planområdet ligger strax öster om 
Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och 
öster. I väster avgränsas planområdet av bostadsområdet Åby ängar. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens i Vallentuna kommun har följande synpunkter på 
förslaget till detaljplan för Åbyholm: 

Avsnitt 3.6.1 Dagvatten 

”Åbyholm ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde och i och med genomförande av 

planen kommer flöden och föroreningsbelastning från Åbyholm att öka.” 

En plan får inte medföra att miljökvalitén i vattenförekomsten försämras. Längre ner under 
samma rubrik står det dock att åtgärderna gör att det blir bättre än innan exploateringen. 
Så den citerade inledande meningen behöver antingen tas bort eller ändras. Klargör vilka 
åtgärder som behövs för att föroreningsbelastningen inte ska påverka Vallentunasjön 
negativt. 

Det står olika angivelser i stycke 3.5.3 och 3.6.1 gällande genomsläppliga ytor. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden anser att det bör stå att ”3 eller fler” parkeringsplatser ska vara 

genomsläpplig, inte ”fler än 3”. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden föreslår att även skriva in att cykelparkeringsytor kan 
anläggas med genomsläpplig yta. 

”Inom kvartersmark ska minst 30 procent av markytan vara tillgänglig för infiltration av 

dagvatten”. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att ambitionsnivån kan höjas till 40 %. Täby har 
i sin dagvattenpolicy 50 % infiltrerbar yta på kvartersmark. 

Avsnitt 2.8.1 Markföroreningar 

Följande information ska läggas till: ”Påträffas markföroreningar på andra delar av 

planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.” 

Avsnitt 3.7.6 Magnetiska fält 

Det anges inte var det kommer att finns magnetiska fält (kraftledningar och 
transformatorstationer) inom planområdet, och texten om åtgärderna är väldigt vag. 
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Avsnitt 4.1.2 Huvudmannaskap 

Innan schaktarbeten påbörjas ska huvudmannen ha upprättat ett kontrollprogram för 
miljöpåverkan under byggtiden, som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. I avtal med 
byggherrar och entreprenörer bör ingå att de ska följa kontrollprogrammet för 
miljöpåverkan. 

Avsnitt 5.2.6 Hälsa och säkerhet 

Det står att riktvärdena för buller inte kommer kunna innehållas, men det står inte vad det 
får för konsekvenser för hälsan. Ange hur många människor som kommer att bli störda, och 
på vilket sätt samt i vilken grad. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdaterat avsnittet 3.6.1 Dagvatten i 
planbeskrivningen så att det tydligare framgår vilka åtgärder som föreslås för att minska 
flöden och föroreningsbelastningen till  Vallentunasjön och att effekten av dessa leder till en 
förbättrad situation efter plangenomförandet.  

Planbeskrivningen har justerats så att antalet och uttrycket tre eller fler bilar används 
konsekvent genom planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen värdesätter den ökade ambitionsnivån i förslaget om 
bestämmelse om genomsläppliga cykelparkeringar samt föreslagen höjning från 30 procent 
till 40 procent av kvartersmarken ska vara tillgänglig för infiltration. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer ändå att de bestämmelser som reglerar markens 
genomsläpplighet i planförslaget dvs; att marklov krävs för åtgärder som försämrar markens 
genomsläpplighet samt bestämmelse om att minst 30 procent av markytan inom 
kvartersmark ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten är tillräcklig. Detta i 
kombination med bestämmelse om att sammanhängande parkeringsytor för tre eller fler 
bilar inom kvartersmark ska utföras med genomsläppligt ytskiktsmaterial och i enlighet 
med de beräkningar som ligger till grund för föreslagen dagvattenhanteringen inom 
området är tillräckligt för en att säkra gott omhändertagande av dagvatten inom 
planområdet.  

I enlighet med yttrandet har planbeskrivningens avsitt Avsnitt 2.8.1 Markföroreningar 
kompletterats med information att påträffade markföroreningar inom andra delar av 
planområdet ska informeras till tillsynsmyndigheten snarast. 
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Planbeskrivningens avsnitt om magnetiska fält har uppdaterats med ytterligare 
information. Bebyggelse som placeras där riktvärden inte kan innehållas vid fasad ska 
anpassas i enlighet med specificerade avstegsfall till infrastrukturpropositionen så att 
tillgång till mindre bullrig sida möjliggörs. Boverkets byggregler ska följas vad gäller 
ljudnivå inomhus. Därmed kan en god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten och tar med sig att upprättandet av 
kontrollprogram för miljöpåverkan under byggtiden innan schaktarbeten påbörjas i och 
med anläggandet av gator och allmän plats inom området är huvudmannens ansvar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att inkomma med ett tillsynsärende innan arbeten 
med anläggande av gator och allmän plats i området startar, detta hanteras i genomförandet 
av detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen beaktar även frågan i avtal med 
byggaktörer.   

Bebyggelse som placeras där riktvärden inte kan innehållas vid fasad ska anpassas i enlighet 
med specificerade avstegsfall till infrastrukturpropositionen så att tillgång till mindre bullrig 
sida möjliggörs. Boverkets byggregler ska följas vad gäller ljudnivå inomhus. Därmed kan 
en god bebyggd miljö uppnås även vad gäller buller. 

 
 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Gemensamhetsanläggningen på samfälligheten Vallentuna-Åby s:7. redovisas i 
plankartan. 

 Ledningsrätten 0115-05/1.1 är förtydligad i plankartan och med beteckning i 
grundkartan. 

 Utskriftsformatet är tydliggjort. 
 Användningen GATA1 ändras till VÄG för den del av Angarnsvägen som planläggs. 
 Planbestämmelsen n1 har uppdaterats och reglerar att träd får endast fällas om det är 

sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 
 Administrativa bestämmelser för genomförandetid har uppdateras.  
 En generell bestämmelse som reglerar höjdsättning av kvartersmark har lagts till.  
 En bestämmelse som tydliggör att dagvattenanläggning får integreras i naturmarken 

har lagts till. 
 Layouten har bearbetats för att vara tydligare.  
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Revideringar i planbeskrivningen 

Planbeskrivningen har reviderats under kapitlet Förutsättningar gällande avsnitt 2.6 

Hydrologiska förhållanden, 2.8.2 Översvämningsrisk och avsnitt 2.8.1 Markföroreningar. 

I kapitlet Planförslag har avsnitt uppdaterats och förtydligats gällande 3.3.1. Grönstruktur, 

park och naturmark¸ 3.5.2 Gator, 3.5.3 Bil och Cykelparkering, 3.6.1. Dagvatten, 3.6.2 

Vatten och avlopp, och 3.7.2 , Grundläggning, 3.7 Hälsa och säkerhet och avsnitt 3.7.6 

Magnetiska fält. Ny bild visar på gång- och cykelkopplingar och busshållplatser och 
stationer- komplettering av cykelstråk. 

Kompletteringar och förtydliganden har gjorts i kapitlet Genomförande inom avsnitt 4.1 

Organisatoriska delar, 4.2 Fastighetsrättsliga frågor och 4.3 Ekonomiska frågor.   

Kapitel 5. Konsekvenser har kompletterats och förtydligats under avsnitt 5.2.5 

Kulturhistorisk värdefull miljö, 5.2.6 om planens konsekvenser för Miljö och hälsa och 5.4.1 

Barnperspektivet. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Samtliga yttranden har blivit beaktade och bemötta i samrådet eller under 
granskningsskedet. Följande sakägare/privatpersoner, ledningsägare och myndigheter har 
lämnat yttranden innehållande synpunkter som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. 

Privatperson 1, 3 och 5 samt sakägare 3 och 4 från samrådet har inte fått synpunkter 
tillgodosedda.  Följande myndigheter och ledningsägare där någon synpunkt delvis inte 
blivit tillgodosedd: 
Ledningsägare TeliaSonera Skanova Access AB, Roslagsvatten,  
Kulturnämnden, Bygg och miljötillsynsnämnden, Storstockholms Brandförvar, 
Trafikförvaltningen, Trafikverket, Lantmäteriet. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Annina Stadius            Aina Larsson      Elin Ericsson 
Planchef            Planarkitekt      Exploateringsingenjör/ 
         Projektledare 
 



  
2020-09-02 

 

Fastighetsförteckning, detaljplan Åbyholm 
  

 

Fastigheter inom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

VALLENTUNA-

RICKEBY 1:436 

  

 Vallentuna Kommun 
186 86 Vallentuna 

Lagfaren ägare 

VALLENTUNA-

ÅBY 1:14 

  

 
Snellström, Maud Charlotte 
Centralvägen 3 Lgh 1101 
186 31 Vallentuna 

Lagfaren ägare 

 
Snellström, Åke Erik 
Centralvägen 3 Lgh 1101 
186 31 Vallentuna 

 

VALLENTUNA-

ÅBY 1:23 

  

 
Snellström, Maud Charlotte 
Centralvägen 3 Lgh 1101 
186 31 Vallentuna 

Lagfaren ägare 

 
Snellström, Åke Erik 
Centralvägen 3 Lgh 1101 
186 31 Vallentuna 

 

VALLENTUNA-

ÅBY 1:27 

  

 
Sandin, Lars Ulric 
Åbyholmsvägen 32 
186 48 Vallentuna 

Lagfaren ägare 

 
Sandin, Sandra Elisabeth 
Åbyholmsvägen 32 
186 48 Vallentuna 

 

VALLENTUNA-

ÅBY 1:38 

  

 
Jara, Felipe Augusto 
Angarnsvägen 7 
186 40 Vallentuna 

Lagfaren ägare 
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Kulturhistorisk utredning för Åbyholm i Vallentuna 
socken och kommun 

Bakgrund till uppdraget och beskrivning  
Vallentuna kommun är en av de kommuner i Sveriges som växer snabbast. Under en 
trettioårsperiod beräknas kommunen att få 20 000 nya invånare. En befolkningsök-
ning som till stor del kommer att hamna i centrala Vallentuna. Därför har man inlett 
planarbete för en ny stadskärna öster om järnvägsspåret vid Tellusområdet och upp 
mot Vallentuna idrottsplats. Området kommer att knytas ihop med Vallentuna cent-
rum. Sammanlagt planeras för 1500 nya bostäder i flerfamiljshus i de fyra områden, 
Haga, Åbyholmsvägen, Tegelbruket och Åby ängar. I samband med framtagande av 
en detaljplan gav kommunen WSP i uppdrag att under våren 2009 genomföra en 
kulturhistorisk utredning för området kring Åbyholm samt en kulturhistorisk värde-
ring av bebyggelsen. Med den kulturhistoriska utredningen som utgångspunkt inne-
fattade uppdraget även att göra en skiss för den planerade parken inom planområdet.  

Presentation av utredningsområdet 
I området som nu är aktuellt för ny bebyggelse ligger Åbyholms gård, det enda be-
byggelseläge som fortfarande finns kvar i området från tiden innan Roslagsbanan. 
Gården ligger inom programområdet, Åbyholmsvägen, norr om Angarnsvägen, ös-
ter om Lindholmsvägen och söder om Vallentuna idrottsplats. Nordväst om området 
fortsätter ett grönområde och förbinder programområdet med de centrala delarna av 
Vallentuna samhälle. Detta område tillhör programområdet för Åby ängar. 
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Sammanfattning 
En omfattande utbyggnad av bostäder planeras i Vallentuna kommun. Därför har 
processen att ta fram ett flertal detaljplaner inletts, varav två berör Åbyholms gård. 
Program för det aktuella området Åbyholm och Åby ängar har varit ute på samråd. 

Kulturnämnden på Vallentuna kommun efterfrågade en kulturhistorisk analys för 
området kring Åbyholmsvägen. Länsmuseet ansåg att planerna bör innehålla re-
glering av utformning och färgsättning av fastigheterna i området, för att anpassas 
till Åbyholms gård. 

Konsultföretaget WSP anlitades för att genomföra en kulturmiljöanalys och ett för-
slag till utformning av den park som man planerar att anlägga mellan de två planom-
rådena.  

Det aktuella området fältbesiktigades och en genomgång av det äldre kartorna över 
området, samt arkivmaterial studerades. Det kan konstateras att Åbyholms gård har 
och har haft stor betydelse på flera sätt i Vallentunas historia. 

Förhållandet att det inom det aktuella området finns lämningar från senneolitisk tid 
fram till nutid inom ett så begränsat område är unikt. I området finns ett antal tidspe-
rioder, strukturer och samband som framträder starkare än övriga som bör beaktas 
och lyftas fram i den fortsatta planeringen av området, vilka är yngre stenåldern med 
boplats- och arbetsytor, yngre järnålder med boplatslämningar och tillhörande gra-
var, vid Åby med sitt strategiska läge vid en av de förhistoriska vattenvägarna längs 
Ormstaån vilken var sammanlänkad med Långhundraleden. Österut fanns även vat-
tenleden mot Angarnssjön och Vada. Området har starkt präglats av sitt centrala 
läge i förhållande till det äldre vägsystemet med Lingsbergsvägen, Angarnsvägen 
österut och Olsborgsvägen västerut. Roslagsbanan skapade förutsättningar för fram-
växten av stationssamhället och gav möjligheter till avsättning för färskvaror i form 
av både jordbruksprodukter och trädgårdsprodukter. Den möjliggjorde arbetspend-
ling, vilket gör att samhället 150 år efter att järnvägen byggdes fortfarande är expan-
sivt. Det var tackvare Roslagsbanan som socknen blev aktuell för industrietablering. 
Vallentuna tegelbruk, beläget starx norr om utredningsområdet var socknens första 
industri. Det följdes av ett stort antal industrier under 1900-talets första hälft. 

Flödet av resande människor har präglat området starkt, vilket sannolikt gett möjlig-
heter till att ta till sig innovationer och nya influenser utifrån. Här har gästgiveriet 
och skjutstationen, handelsboden och tingshuset vid Åbyholm haft en stor betydelse 
under 1800-talet. 

L:
\5

87
5\

20
09

\1
01

22
75

1 
- K

ul
tu

rm
iljö

an
al

ys
 

Va
lle

nt
un

a\
3_

D
ok

um
en

t\3
8_

R
ap

po
rt\

R
ap

po
rt\

Åb
yh

ol
m

_r
ap

po
rt_

20
09

06
24

.d
oc

 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

Ad
va

nc
ed

.d
ot

 v
er

 1
.0

 

Inom Vallentuna socken finns de fyra centrala platserna för rättsväsendet i hunda-
ret/häradet genom historien varav Åbyholms gård utgjorde den fjärde platsen från 
vid sekelskiftet 17-1800, fram till 1880-talet. 

En komplettering med ny bebyggelse bör ske med stor varsamhet i förhållande till 
Åbyholm som kulturmiljö och Åbyholmsvägen med omgivning. Varsamheten bör 
ske i form av skyddszonering omkring gårds- och vägmiljön samt när det gäller be-
byggelsens volym och utformning. 
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1. Vallentuna socken – en utblick 

 
Vallentuna socken med kommunikationer, byar äldre järnålder (rött), byar yngre järnålder 
(blått). R står för runstenar. 

Naturgeografiska förhållanden 
Vallentuna socken präglas huvudsakligen av den för östra Mellansverige typiska 
sprickdalslandskapet med långsträckta uppodlade dalgångar med mellanliggande 
höglänta skogsbevuxna morän- och bergsområden. Berggrunden utgörs till största 
delen av granit. Området utgörs huvudsakligen av tidigare sjöbotten med uppskju-
tande barrskogspartier. Dessa partier dominerar landskapet i de östra delarna av 
socknen. De västra delarna utmärks mer av lövskogsdungar och odlingsmark. Mo-
ränen är den jordart som dominerar i de högre partierna och i kringliggande sprick-
dalarna förekommer glacial lera och gyttjelera. 
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Strandförskjutning har haft stor betydelse för landskapsutvecklingen i dessa delar av 
landet. Den senaste inlandsisen som började smälta av för omkring 10 000 år sedan 
hade tryckt ner marken omkring 150 meter under nuvarande havsytas nivå. 
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Utdrag ur geologiska kartan Sveriges geologiska undersökningar. Blad ”Rydbyholm” 

Dagens landskap 
Vallentuna socken ligger ca 3 mil norr om Stockholm. Genom Vallentuna går 
Roslagsbanan som har haft och har en stor betydelse för socknens och kommunens 
utveckling. Av betydelse för kommunikationerna är även europavägarna E20 i väs-
ter och E 18 i öster samt den nybyggda Norrortsleden som länkar samman de båda 
Europavägarna strax söder om kommunen.  
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Väster om tätorten sträcker sig Rösjökilen och i öster finns Angarnkilen, två gröna 
kilar som är en stor tillgång när det gäller rekreation och friluftsliv. Vallentuna står 
inför stora förändringar, då det höga exploateringstrycket har kommit att påverka 
kommunen, på grund av närheten till storstaden och kommunens goda kommunika-
tioner in till Stockholm. Den del av kommunen som tidigare utgjort landsbygd hål-
ler på att alltmer påminna om stadslandskap. Konsekvenserna av det ökande exploa-
teringstrycket är att tidigare skrymmande ibland smutsiga och störande verksamhe-
ter som varit belägna ett stycke utanför tätbebyggda områden tvingas allt längre ut 
från tätorten, vilka i sin tur tar den tidigare jordbruksmarken i anspråk. Det gör att 
gränsen till landsbygden förflyttas allt längre från storstadskärnan. Ett annat feno-
men som blir konsekvensen av ett ökat ianspråktagande av mark är den stora om-
fattningen hästgårdar som präglar kommunen, där förutsättningen för att kunna be-
driva en sådan verksamhet är närheten till staden.  
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Historik 
Vallentuna socken ligger i Uppland mellan Vallentunasjön i söder, Storsjön i norr 
och i Angarnssjön i öster. Socknen låg i det tidigare Vallentuna härad 

Ortnamnet Vallentuna hette på fornsvenska Valenda Tuna, där -tuna kan betyda en 
inhägnad skyddad mark eller tempelmark. Vallen- kommer av Walenda hundar och 
kan tolkas som "den inhägnade platsen för Valenda hundare". Hundare är det äldre 
namnet för härad – ett område där man upprätthöll allmän ordning och säkerhet. I 
Vallentuna var det vid Arkilds tingstad som man skipade rättvisa. Arkilds ting-
stad ligger intill en vik på östra sidan av Vallentunasjön och består idag av en fyr-
kantig stenkrets och två runstenar från 1000-talet.  

Vallentuna socken och är landets fornminnesrikaste socken, med omkring 718 fasta 
fornlämningar. Socknen ligger historiskt sett strategiskt i Vallentunasjöns norra 
ände, vilken under förhistorisk tid stod i förbindelse med Mälaren som vid den tiden 
utgjorde en havsvik till Saltsjön. Vallentunasjön länkades samman med vattenleds-
systemet vidare västerut från Gullbron genom Somern och Fysingen som samman-
kopplas med Oxundaån ut i Mälaren, strax norr om Stäket. Ormstaån, sträcker sig 
norrut från Vallentunasjön och hakar på den så trafikerade förhistoriska vattenleden, 
Långhundraleden som sammanlänkade Saltsjön vid Näs i Österåkers kommun med 
Gamla Uppsala under förhistorisk tid. Österut mynnar vattensystemet från Vallentu-
na ut i Angarnsjön som utgör en utlöpare till samma förhistoriska farled.  

Stenålder (- 1 800 f.Kr.) 

Under stenålder växte ett skärgårdslandskap fram bestående av små kala kobbar, i 
det som idag utgör Vallentuna socken. Kobbarna och skären nyttjades då för jakt 
och fiske, vilket fynd i form av stenredskap och spår av redskapsframställning i om-
rådet, vittnar om.  Fram till i slutet av 1990-talet trodde man att Vallentuna endast 
har haft tillfälliga besökare under stenålder. År 1997 påträffades kvartsavslag vid 
Lilla Grävsjö, mellan Vallentuna och Täby kyrkby som vid undersökningen visades 
vara en tidigneolitisk boplats. I samband med en arkeologisk utredning år 2004 på-
träffades en fyndplats för kvarts och flinta på Åbys ägor (Raä 524 Vallentuna sock-
en). Strax sydväst om fyndplatsen ligger en boplats med tillhörande arbetsyta som 
daterats till stenålder (Raä 523 och 527 Vallentuna socken). Dessa lämningar ligger 
omkring 35 meter över havet (möh). Anledningen till att stenåldersperioden är så 
outforskat beror sannolikt på att få områden på så hög nivå i landskapet har tagits i 
anspråk för bebyggelse. Sannolikt kommer fler lämningar att påträffas från den här 
tiden varefter högre partier i landskapet bebyggs. 
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Bronsålder (1 800 – 500 f.Kr.) 

Under loppet av bronsålder började odlingsmarken att friläggas i området, vilket gav 
förutsättningar för permanent boende i området. I området norr om Vallentunasjön 
finns spår från denna tid i form av gravar, skärvstenshögar som vittnar om bosätt-
ning samt hällristningar i form av skålgropar, så kallade älvkvarnar, gropar som 
huggits in i berg eller flyttblock sannolikt i rituellt syfte. De mest omfattande spåren 
av befolkningen från den här tiden finns vid Angarnssjön, strax öster om Vallentuna 
socken. Där finns lämningar i form av bronsåldersboplatser, gravar samt Örstarist-
ningen, en av Stockholmstraktens största och mest uppseendeväckande hällristning-
ar.  
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Detalj av Örstaristningen                          Foto: Okänd 

 

Området innehar ett av de mest komplexa fornlämningsbestånden i Mellansverige 
från den här tiden. Däremot saknas det anläggningar från denna tid nästan helt i 
socknens sydöstra delar. I sydvästra delen av socknen finns spår från denna tid i 
form av gravar placerade på höjder i, från vattnet väl synliga lägen. 

Inför framtagande av en detaljplan för delar av centrala Vallentuna, genomfördes en 
arkeologisk undersökning och förundersökning av tre fornlämningar, varav en var 
en skärvstenshög, en form av avfallshög med kasserade kokstenar som använts till 
bland annat matlagning, vilken av erfarenhet kan tillskrivas bronsålder (Raä 521). I 
anslutning till skärvstenshögen fanns odlingsrösen, stolphål och en härd. Det kunde 
tidigt konstateras att lämningen var avsevärt mer omfattande än vad man tidigare 
räknat med. Istället för att undersöka och ta bort fornlämningen beslutades att endast 
ta reda på fornlämningens yttre avgränsning. Omkring 300 m öster om denna an-
läggning påträffades en boplats (Raä 522) från yngre bronsålder. 
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Äldre järnålder (500 f.Kr. – 550 e. Kr.) 

Den västra delen av socknen bär stark prägel av det äldre järnålderslandskapet då de 
flesta gravarna från den här tiden ligger i området. Dessutom finns det omfattande 
agrarhistoriska lämningar i området i form av stenrader, så kallade stensträngar, vil-
ka är mycket karakteristiska för äldre järnålder. Stensträngar är en form av hägnad 
som uppfördes för att hindra djuren från att beträda grödorna. Stensträngssystemen 
omfattade ofta flera byar, vilket vittnar om att man hade någon form av samutnytt-
jande av betesmarken mellan byarna. Idag förekommer de i form av dubbla eller 
enkla rader av olikstora stenar, ett stycke ovanför gränsen för dagens åkermark, på 
moränhöjderna. Genom att studera stensträngssystemen kan man få en uppfattning 
om var odling respektive betesdrift bedrevs under äldre järnålder. Systemet med 
stensträngarna var en omfattande investering. Trots det övergavs systemet omkring 
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år 400 e. Kr. av skäl som ännu inte är helt klarlagt. Ortnamn på byarna i detta områ-
de såsom Grana, Olhamra, Berga och Hassla är karakteristiska för den här tiden.  

Yngre järnålder (550 e.Kr. – 1050 e. Kr.) 

Vid yngre järnålder var bygden fullkoloniserad. De flesta byarna härrör från yngre 
järnålder, att döma av det yttre gravskicket byarnas ortnamn. Efterleder såsom –sta 
och –by var mycket vanliga under yngre järnålder. Byarna Gällsta, Säby, Ormsta, 
Mörby och Åby bär sådana namn. I anslutning till bytomten till dessa byar finns i 
regel ett bygravfält bestående av runda högar och ibland även förekommande, tre-
uddar, ett sätt att begrava sina döda på som var förhärskande på den här tiden. De 
flesta byar lokaliserades till dåtidens kommunikationsstråk på land men framför allt 
längs vattenlederna. Som ovan beskrivits har byarna lokaliserats till de tre vattenvä-
gar, en västerut från Vallentunasjön mot Fysingen ut mot Stäket, en norrut som ut-
gjorts av Ormastaån samt en mot Angarnssjön via Vada.  
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Runstenen vid Gullbron. U 236   Foto: Alf Nordström 1966 
 

Socknen är den mest runstensrika i landet, med sina 27 runstenar varav de flesta står 
kvar i ursprungligt läge, ofta vid kommunikativa knutpunkter, där landvägar korsar 
vattenleder eller andra möter andra landvägar. 

Medeltid (1050 e.Kr. – 1523 e.Kr.) 

Under 1300-talet övergick den rättsliga och administrativa indelningen från Hunda-
ren till härader och skeppslag. Vallentuna socken kom att ingå i Vallentuna härad. I 
varje hundare och senare härad fanns en tingsplats. Den första kända var Arkils 
tingsplats som låg i Bällsta i Vallentuna härad. Tingsplatsen har sedan legat vid 
Gullbron strax väster om kyrkan, för att senare flyttas till Vallentuna kyrka. Kyrkan 
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är uppförd av gråsten under 1100-talet och ligger i den norra änden av Vallentuna-
sjön, vid mynningen till Ormstaån.  

I Vallentuna socken har det under medeltid funnits en sätesgård i Bällsta. Det är 
ingen tillfällighet att gården har legat i samma by som den förhistoriska tingsplatsen 
som sannolikt utgjort någon form av maktcentrum för dåtidens högre stånd.  

Historisk tid 

I socknen fanns det ursprungligen 39 byar varav 23 på 1600-talet utgjordes av en-
samgårdar. Lindö var den största byn med sex ursprungsgårdar vid samma tid.  Näle 
och Gällsta bestod av fyra ursprungsgårdar. Gårdarna i byarna har under årens lopp 
genomgått en rad hemmansklyvningar, vilket resulterat i att antalet brukningsenhe-
ter har ökat i byarna. Vallentuna samhälle har vuxit fram de senaste 100 åren, på 
mark som tidigare tillhörde byarna Väsby, Björkeby och Rickeby. En viss del av 
Prästgårdens och Åbys ägor har också tagits i anspråk för bebyggelse i stationssam-
hället. 

Under 1600-talet bildades inte mindre än 14 säterier i Vallentuna socken. De var 
dock små och en tredjedel av dem förlorade sina säteriprivilegier vid reduktionen 
omkring 1680-tal. År 1850 fanns det fem säterier i socknen, Bälsta, Lindö, Molnby, 
Olshamra och Lingsberg. 

Från medeltid och fram till omkring 1805 hölls ting vid Vallentuna kyrka, då hära-
dets rättsliga centrum vid Åbyholms gård.  

Den första järnvägslinjen på Roslagsbanan byggdes år 1885. Ursprungligen anlades 
järnvägen för att underlätta transporten av gods såsom järnmalm och sågverkspro-
dukter norrifrån in till Stockholm. Mycket viktiga var även transporterna av färska 
livsmedel in till Stockholm från omgivande landsbygden med produkter såsom 
spannmål, potatis, mjölk, smör, kött och ägg. Från Vallentuna centrum tog tågresan 
till stan vid den tiden omkring två timmar (den tar 30 minuter idag) - att jämföras 
med hästskjutsen, som tog minst sex timmar på de smala och krokiga vägarna. 
 
Längs Roslagsbanan bildades stationssamhällen. Det var främst hantverkare och 
järnvägsarbetare som flyttade till de då nybyggda flerfamiljshusen i Roslagsbanans 
stationssamhällen. Efter 1920 tillkom även villabebyggelse, dock i betydligt mer 
begränsad omfattning, bland annat vid Lindholmens station.  
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Invid stationen uppfördes att industriområde till vilket samtliga industrier till en bör-
jan etablerades. Strax norr om stationen låg de två tegelbruken på Åbys ägor och en 
snickerifabrik, där det framställdes radiolådor. En del av fabriken var uthyrd till te-
lefonaktiebolaget LM Ericsson som bland annat tillverkade delar till telefon appara-
ter och telefonväxlar. Santorinverken som också låg där tillverkade byggnadsplattor. 
Utöver dessa låg där två cementgjuterier. 

På 1920-talet bestod Vallentuna stationssamhälle av en järnvägsstation med intillig-
gande restaurang Flugan, några få affärer, ett antal villor samt de två tegelbruken. 
Från stationen kunde man se Vallentuna kyrka och prästgård. Landskapet omkring 
stationssamhället bestod av åkrar, betesmarker och skog med stark agrar prägel. Ut-
över de två tegelbruken och ovanstående sågverk fanns en väderkvarn samt ett me-
jeri i Bällsta, vid samma tid. 

Närheten till en stor starkt växande marknad för trädgårdsprodukter gjorde att ett 
stort antal trädgårdsmästerier etablerades i Vallentuna i början av 1900-talet. Den 
första kända handelsträdgården fanns i Ormstalund längs Lingsbergsvägen. Ytterli-
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gare handelsträdgårdar tillkom i Ormsta samt i Bällsta. Försäljningen skedde vanli-
gen inne i Stockholm på Hötorget eller Östermalmstorg.  

 

Vallentuna tegelbruk (tv) och Åby tegelbruk år 1946                   Foto: Okänd  

Tegelbruken 

År 1918 anlades ett sågverk vid Åby gata några hundra meter från Vallentuna sta-
tion. Där sågades virket till torkladorna som skulle komma att tillhöra Vallentuna 
tegelbruk. År 1919 stod den första ugnen färdig. Tegelbruket var Vallentuna sock-
ens första industri. Tegelbruket sysselsatte omkring tio personer beroende på order-
tillgången. Man tillverkade till en början taktegel och murtegel och gick sedan över 
till rörtegel. Tegelbruket lades ner år 1966. Idag är båda tegelbruken borta endast ett 
fåtal spår finns kvar från verksamheten. Bland annat finns ett betongfundament till 
en bro kvar vid Ormstaån, vilket sannolikt är resterna från den bro som anlades för 
att frakta teglet över ån på en smalspårig järnväg från tegelbruket till järnvägsstatio-
nen. Till tegelframställningen behövdes lera och sand. Sanden köptes från Västlunda 
gård och leran hämtades på en åker strax väster om stationen.  
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År 1927 byggdes Åby tegelbruk strax nordost om Vallentuna tegelbruk inom det 
område som idag kallas för Åby gärde. Anledningen till att två tegelbruk etablerades 
så nära var bland annat tillgången till rätt typ av lera i närheten. Dessutom fanns det 
gott om arbetskraft i socknen och närheten till Roslagsbanan underlättade transpor-
terna. Bruket sysselsatte mellan 15 och 20 personer. Det tillverkades murtegel, drä-
neringsrör och andra tegelvaror på bruket. För att få tillgång till mark med lämplig 
lera köptes Åbyholms gård år 1936. Verksamheten bedrevs där ända till en septem-
bernatt år 1970, då tegelbruket eldhärjades. Någon återuppbyggnad av bruket gjor-
des aldrig.  På 1970-talet köptes marken där tegelbruket hade legat, av Riksbyggen 
som senare uppförde tvåvånings flerfamiljshus på området som idag kallas Åby 
gärde. 

Lindholmsvägen 

Lindholmsvägen leder till Lindholmen som ligger i Orkesta socken, en av sju me-
deltida sätesgårdar i Vallentuna kommun. Lindholmen har varit bebott från bronsål-
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der och framåt, vilket de omfattande fornlämningarna vittnar om. Herrgårdsanlägg-
ningen som uppfördes på 1440-talet ligger på en vattenomfluten höjd, den så kallade 
Vasakullen. Endast grundmurarna av herrgårdsanläggningen finns kvar idag. Enligt 
sägner i bygden ska Gustav Vasa ha fötts på gården. Vägen länkar samman Vallen-
tuna kyrka med Orkesta kyrka och etablerades sannolikt som senast under medeltid 
och kan vara en av de äldsta i kommunen. 

Angarnsvägen ligger söder om det aktuella området. Vägen leder öster ut till Ang-
arn, ett område som redan under bronsålder var ett befolkat område på grund av 
dess läge vid en utstickare till Långhundraleden. 

2. Åbyholm i Vallentuna socken 

Dagens landskap  
Åbyholms gård är belägen strax öster om Vallentuna tätort. Gården ligger längs den 
äldre sträckningen av Lindholmsvägen som tidigare utgjorde huvudvägen från 
Stockholm norrut till Frösunda. Idag är vägen flyttad i ett västligare läge. I samband 
med de nya utvecklingsplanerna för området, kommer vägen att få ytterligare en ny 
sträckning. Strax söder om Åbyholm sträcker sig Angarnsvägen, vilken utgör det 
östra kommunikationsstråket till grannsocknarna. Vägsträckningarna har haft stor 
betydelse för transporter landvägen för socknen. För Åbyholm har vägarna varit en 
förutsättning för gårdens etablering, vars verksamheter har varit helt beroende av 
dess centrala läge i socknen. 

Idag finns mangården med dess tillhörande flyglar kvar tillsammans med en mindre 
bod och en bodlänga. Mittemot huvudbyggnaden ligger idag ett bostadshus, byggt 
på 1990-talet, vilket är ett av tre nybyggda hus längs den östra sidan av vägen. Yt-
terligare söderut ligger två sommarstugor varav en är bebodd permanent. Väster om 
vägen ligger Åby scoutgård. 
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Åby scoutgård      Foto: Johanna Alton 2009 

I den södra delen ligger två villor öster om vägen med uppvuxna trädgårdar, uppför-
da i början av 1900-talet. På en av villatomterna ligger det så kallade dragontorpet 
som finns med på en karta från år 1790 (Storskifteskarta åkerA112-46:1). Ytterliga-
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re ett bostadshus ligger öster om den sydligaste delen av vägen av samma ålder som 
de två nyss omnämnda.  

 
Åbyholmsvägen söderut         Foto: Johanna Alton 2009 

 

 

Åbyholmsvägen kallades tidigare Lindholmsvägen. Innan vägomläggningarna på 
1980-talet, korsade vägen Angarnsvägen strax söder om gården. Idag har Åby-
holmsvägen snörts av och övergår i en gång- och cykeltunnel under Angarnsvägen. 
Åbyholmsvägen kantas på dess östra sida av en mycket karaktärsbärande stenmur 
som enligt det historiska kartmaterialet kan ha haft åtminstone delvis samma sträck-
ning sedan 1600-tal enligt den geometriska jordebokskartan från år 1635. Stenmu-
ren har stängt ute boskapen från att beträda produktionsmarken.  
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Det till Åby hörande dragontorpet ligger idag på en villatomt. I anslutning till torpet 
löper ovan nämnda stenmur vidare västerut. 

Bebyggelseutveckling i Åby  

Fornlämningsbild 

I Åby har det funnits människor sedan åtminstone senneolitisk tid, vilket den relativt 
nypåträffade boplatsen med tillhörande arbetsområde vittnar om (Raä 523 och 527). 
Boplatsen ligger omkring 35 meter över havet och har sannolikt nyttjats säsongsvis 
för jakt och fiske. Ytterligare spår av människlig aktivitet från den här tiden är en 
fyndplats med kvarts och flinta som finns i området (Raä 524). 

Omkring 300 meter väster om den tidigaste boplatsen i området finns boplatsläm-
ningar i form av en skärvstenhög, stolphål och en härd som kan dateras till bronsål-
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der (Raä 521). Ytterligare boplatslämningar påträffades strax norr om föregående 
lämningar, vilka konstaterades tillhöra samma tid.  

I området finns det även lämningar som vittnar om en fortsatt bebyggelsekontinuitet 
under järnålder. På ett av gravfälten började man begrava sina döda redan under 
äldre järnålder (Raä 41). Det finns relativt få kända lämningar i området för tiden 
fram till yngre järnålder. Allt som allt finns det tio kända fornlämningslokaler med 
gravar från denna tid, i socknen. Anledningen till att man bosatte sig här tidigt var 
sannolikt det passande geografiska läget längs Ormstaån, med goda förutsättningar 
för både boskapsskötsel och åkerbruk i området. Dessutom låg platsen i anslutning 
till en viktig farbar vattenled. 

Namnet Åby etablerades sannolikt under yngre järnålder. Byn etablerades dock san-
nolikt tidigare än så. Förleden i namnet syftar naturligtvis till byns strategiska läge 
vid Ormstaån. Åby bytomt var bebodd fram till början av 1850-talet då den fick 
lämna plats för tegelbrukets byggnader. 

Historisk tid 

Geometrisk avmätning från år 1635 av Lantmätare Tomas Kristernsson Hedraeus 
Lantmäteristyrelsens arkiv (A112-46:A10:73) 
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Skiftesreformerna 

 

Åby genomgick ett storskifte av inägomarken år 1780 respektive år 1790. Byn be-
stod då av tre brukningsenheter som skulle storskiftas. År 1793 ansökte Johan An-
dersson om att få utbryta 1/3 av byn. En lantmätare kom till byn och brukarna i byn 
kom överens om att en gård skulle brytas ut från Åbys bytomt och placeras på en 
separat bytomt med omgivande åker- och ängsmark. Gården som skulle komma att 
kallas Åbyholms gård, skulle dock fortfarande tillhöra byn. Att genomföra en sådan 
utbrytning, tidigt, före enskiftets och laga skiftets införande, är mycket ovanligt. 
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Två år senare genomfördes storskifte av inägomarken på nytt med utgångspunkt 
från utbrytningen och mellan åren 1817 – 1825 genomfördes enskifte av byn. Något 
laga skifte genomfördes inte, då byns marker redan var väl samlad omkring bytom-
ten.  

Historisk markanvändning 

Marken delades in i inägomark och utmark. Med inägomarken avses åker- och ängs-
mark. På åkern odlades spannmål och på ängen utvann man vinterfoder till djuren. 
För att hindra betesdjuren att beträda inägomarken var den hägnad, antingen med en 
hankgärdesgård eller med en stenmur. Åbyholms åkermark låg nordväst om bruk-
ningscentrum och ängsmarken låg i den södra delen av ägorna, väster om gården. 
Söder och öster om gården bredde utmarken ut sig, vilken nyttjades för bete och 
utvinning av timmer och ved. De två övriga gårdarna i Åby var belägna på den ur-
sprungliga bytomten strax väster om Ormstaån. Inägomarken tillhörande dessa två 
gårdar låg norr om respektive väster om gårdarna längs ån. Ängsmarken låg i byns 
sydvästra del. Utmarken sträckte sig norr om respektive söder om Åbyholms ut-
mark. På grund av skjutshållet på Åbyholms gård fanns det stort behov av betesha-
gar på gårdens mark. Dessa låg strax öster om dåvarande Lindholmsvägen nordväst 
om gården i anslutning till de byggnader som sannolikt tillhörde skjutshållet och 
gästgivargården. Marken som avsatts till dragontorpet är markerad med ett X i den 
södra delen av byns ägor.  
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Enskifteskarta från 1817-25 Lantmäteristyrelsens arkiv (A112-46:9) 
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Den historiska bebyggelsen 

Vid tiden för enskiftet fanns fortfarande ingen byggnad på platsen för Åbyholms 
brukningscentrum. På enskifteskartan från år 1817-25 var utbrytningen fullbordad 
och den nya bytomten var bebyggd med ett antal byggnader. Vid Enskiftesförrätt-
ningen fanns tre gårdar inom Åby. Västergården och Östergården låg kvar på Åbys 
bytomt. 

Tillhörande Åbyholms gård fanns enligt beskrivningen till kartan en stor ”Trä och 
kryddgård” (Litt 7 på kartan). I anslutning till gården fanns ett stort antal byggnader 
som sannolikt nyttjades för gästgiveriet, skjutsstationen och krogen. Det fanns även 
ett tingshus på andra sidan av Lindholmsvägen där sannolikt ägaren av Åbyholm, 
Gustaf Larsson var häradsdomare. Vid littera X fanns platsen för ett dra-
gon/ryttartorp utritat enligt kartbeskrivningen. Vallentuna stationssamhälle började 
ta form under första världskriget. Då styckades Rickeby gård av till villatomter. 
Från Åby avstyckades både småbrukslägenheter och villatomter vid samma tid, lik-
som på Bällsta och Mörby. 
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Historiskt kartöverlägg efter Enskifteskartan från år 1817 av Lantmätare Petter   Jacobsson. 
Lantmäteristyrelsens arkiv (A112-46:9) 

 

Tingshuset som är utritat på 1817 års karta (A 112-46:9) låg på motstående mitt 
emot gården. Här sammanträdde Vallentunahärads tingsrätt. Av de historiska käl-
lorna framgår att det vid den här tiden även fanns en skjutsstation och gästgiveri på 
gården. Var dessa var belägna framgår inte av kartan. Strax norr om Tingshuset 
finns det ett antal byggnader som dock skulle ha kunnat hysa dessa funktioner. 

Gårdens strategiska läge vid Lindholmsvägen, landsvägen mellan Stockholm och 
Frösunda gjorde det lämpligt att etablera en krog och gästgiveri med. I slutet av 
1870-talet inrättades även en handelsbod i en av flyglarna på gården.  
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Konsum Väsby med omnejd hade butiker i Vallentuna sedan år 1933. Vid starten 
hyrde föreningen en mindre butikslokal av firman Lisa Edman men alltefter som 
rörelsen växte, blev denna lokal för liten och år 1939 uppfördes på en från Åby-
holms gård avsöndrad tomt en modern butiks- och bostadsfastighet (bild s.777 i 
Sveriges bebyggelse landsbygden, Stockholms län III red s Erixon; J Sahlgren). Ud-
devalla ca 1953). 

Under 1940- och -50-talen nyttjades gården som bostäder åt arbetarna på Åby tegel-
bruk. 
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3. Kulturhistorisk karakterisering av Åbyholm  

Antikvarisk värdebeskrivning  
Riksantikvarieämbetets modell för ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” har 
utgjort utgångspunkt för arbetet.  

Kulturhistoriskt skydd 
För byggnaderna längs Åbyholmsvägen på Åbyholms gård och dragontorpet finns 
inget lagskydd eller förslag till skyddsföreskrifter förutom det generella skydd som 
plan och bygglagen (PBL) kan föreskriva.  

Kulturhistorisk karaktärisering 
Åbyholms gård utgör idag en rest av ett rättsligt, kommersiellt och administrativt 
centrum för bygden. De få byggnader som finns kvar bär vittnesbörd om ett samhäl-
le som existerade i Sverige för ca 150 år sedan. Det strategiska läget vid en av de 
viktigaste allfarvägarna i Vallentuna, har varit avgörande för de verksamheter som 
funnits på gården utöver jordbruket. 

De kvarvarande bodarna och den karakteristiska mangården med huvudbyggnad och 
flankerande flyglar påminner med skala och formspråk om tidigare byggnadstradi-
tioner med detaljer kvar från tiden då byggnaderna uppfördes. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

Åbyholms gård 

Gården ligger på Åbys ägor. År 1793 beslutades att en av de tre gårdarna i byn skul-
le brytas ut med mark och byggnader. Det är en förrättning som inte är särskilt van-
lig men det låg i tiden att samla varje gårds ägor i så få ägoblock som möjligt inom 
ramen för storskiftet. Det var dock inte förrän i samband med enskiftet (år 1803) 
och laga skiftet (år 1827) som man började flytta gårdar från bytomten i strävan att 
samla varje brukningsenhet och inägomark i ett ägoblock. 
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Någon gång i slutet av 1700-talet flyttades gården till sitt nuvarande läge. Om man-
byggnaden flyttades hit eller om det uppfördes ett nytt hus är oklart. Byggnaden bär 
karaktären av den byggnadstradition som fanns under 1800-talets början med en 
rumsindelning som påminner om en större parstuga. Byggnaden består av en tim-
merstomme. På 1970-talet genomgick byggnaden tillsammans med flyglarna en om-
fattande renovering. Tidigare var byggnaderna reveterade, med vit puts och guld-
ockrafärgade fönsterfoder. På manbyggnaden fanns två utbyggnader i trä på mitten 
av husets fram- och baksida. På södra gaveln fanns en utbyggnad i form av en köks-
ingång. Efter renoveringen är fasaden klädd med locklistpanel av maskinhyvlat vir-
ke med varierande bredder. Fönstren utgörs av två luftsfönster med två rutor per 
luft. Övervåningens fönster har dekorativa överstycken med schablontryck och kon-
sollburna vattskivor med dekorativt sågade dropplister målade i rött. Vindskivorna 
och takfotsbrädorna är lövsågade. På den östra fasaden finns en stolpburen veranda 
vid entrén till huset och på den västra sidan finns en altan. Taket är ett sadeltak täckt 
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med enkupigt tegel. Numera finns det endast en skorsten. Innan renoveringen fanns 
det två skorstenar. Husgrunden består av fogad natursten.  

Flyglarna utgörs av två enkelstugor med timmerstomme. Fasaden är klädd med 
locklistpanel av maskinhyvlat virke med varierande bredder. Fönstren utgörs av två 
luftsfönster med två rutor per luft. Vindskivorna och takfotsbrädorna är lövsågade. 
På fasaden som vetter in mot mangården finns en stolpburen veranda vid entrén till 
huset. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt tegel. Husgrunden består av fogad 
natursten.  

På det södra huset finns en ingång från den västra gaveln till en källarvåning som 
under 1800-talet nyttjades som häkte (se bild nedan). Fortfarande ska det enligt tidi-
gare ägares utsago fortfarande finnas beslag i taket som vittnar om detta. 

Den norra flygeln nyttjades under senare delen av 1800-talet som handelsbod. År 
1932 överläts handelsboden till konsumtionsföreningen i Vallentuna. Denna lokal 
skulle således komma att inhysa Vallentuna Konsums första butik. 

             
Detaljer på den södra flygeln             Foto: Johanna Alton 

Under 1940- och 50-talen har gården med dess byggnader nyttjats som arbetarbo-
städer för arbetare på Åby tegelbruk. När tegelbruket sedan lades ner stod byggna-
derna övergivna under ett 15-tal år. 
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Byggnaderna var vid den här tiden i mycket dåligt skick. Den då reveterade fasaden 
hade delvis fallit av, panelen på utbyggnaderna på östra och västra fasaden var mur-
ken och färgen flagade. Fönstren var också i mycket anfrätta. Under 1970-talets se-
nare del genomgick byggnaderna nödvändiga och omfattande renoveringar. I sam-
band med denna renovering genomgick byggnaders stora förändringar. Fönstren och 
fasaden byttes ut. Utbyggnaderna ersattes med en altan på den västra sidan och en-
tréverandor på den östra sidan samt på flygelbyggnaderna. De lövsågade vindski-
vorna sattes dit. En av skorstenarna och tillbyggnaden på den södra gaveln av man-
byggnaden togs bort. Grunden fogades om. Taket lades om med enkupigt tegel. 
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Åbyholms gård före restaureringen                  Foto: Alf Nordström 1976  

 

 

Åbyholms gård före restaurering   Foto: Alf Nordström 1976 
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Åbyholms mangårdsbyggnad    Foto: Johanna Alton 2009 

 

 

 

 

En mindre bod tillhörande Åbyholms gård                                     Foto: Okänd 
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Trädgården och markerna kring Åbyholms gård 

Väster om mangårdsbyggnaden ligger trädgården bestående av gräsytor, stora träd, 
främst lönnar och syrener i bersåer och häckar. Den trädgård/kryddgård som anges 
på Enskifteskartan från år 1817 har i stort sett kvar sin gamla avgränsning och mot-
svaras av den beväxta delen av dagens trädgård. Den gamla bytomten utgörs idag av 
grusytor, norr och öster om mangårdsbyggnaden, samt gräsytor eller igenväxt gräs-
mark i söder, ned mot källan. I norr ingår bytomten inte längre i fastigheten men 
används för parkering och uppställning. Tomten avgränsas mot Åbyholmsvägen 
med ett trästaket och syrenhäckar. Den mest karaktäristiska växtligheten utgörs av 
de stora lönnarna och de gamla syrenerna. Strukturer, växtlighet och gårdens funk-
tionella indelning som fortfarande kan skönjas bidrar till en gårdsmiljö med helhets-
värde trots att delarna på olika sätt är förändrade.   

 
Syrener, lönnar och klippta gräsytor karaktäriserar trädgården vid Åbyholm. Här gårdsin-
farten sett från norr                                                                                     Foto Marie Åslund 
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Marken utanför trädgården har delvis utgjort åker. Denna mark samt intilliggande 
betesmarker består idag av högörtsängar och lövskogslundar med hög markfuktig-
het. Här ligger källan, se ovan. Det äldre dikessystemet finns kvar med bland annat 
det dike som avgränsat den tidigare åkermarken från betesmarken. Det som tidigare 
utgjorde bytomten klipps idag, medan tidigare öppna marker söder om trädgården 
växer igen med asp och björk. 
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Trädgårdsflykting i den igenväxande gamla åkermarken Foto Johanna Alton 

Invid det gamla brygghuset är marken gropig och det finns rester av tegel mm, 
eventuellt rester från brygghuset. Angivelsen på 1817 års karta ”däld” antyder att 
här sen gammalt har funnits en liten dal in mot skogen. Troligen har man dock för-
stärkt markformerna genom att ta ut sand eller grus.  

Artrikedomen är stor, med både vilda arter och trädgårdsflyktingar. Lövskogen in-
nehåller ask, lönn, lind, rönn, asp, björk sälg och hägg. En mycket stor, gammal ask, 
tyvärr i dåligt skick, står intill före detta brygghuset. I och kring löv- och trädgårds-
komposter utbreder sig oframkomliga områden med brännässlor och andra högvux-
na ogräs.  

Området innehåller en spännande växtlighet och förutom källan; diken, odlingsrö-
sen, husgrunder mm som på olika sätt kan tas till vara i en parkmiljö. 
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Dragontorpet 

På 1680-talet infördes det så kallade indelningsverket. Landets byar delades in i ro-
tar. Varje rot skulle ansvara för försörjningen av en soldat eller båtsman med utrust-
ning. Denne tilldelades ett torp. Roten som Åby ingick skulle ansvara för försörj-
ningen för en dragon, en beriden soldat. Torpet som tilldelades denne soldat förlades 
till Åbys ägor, vilket gjorde byn till ett så kallat rusthåll vilket betyder att gårdarnas 
skatteskyldighet innebar att hålla med en utrustad ryttare med häst för den beridna 
militärtjänsten. Byn ansvarade för att soldaten hade häst och den rustning som kräv-
des i händelse av krig. På storskifteskartan från år 1780 finns också mycket riktigt 
en separat beteshage utsatt på kartan för ”rusthållshästen”. Indelningsverkets organi-
sation var gällande fram till år 1901, då den allmänna värnplikten infördes. De torp 
som tilldelades soldaterna utgjordes av enkel- eller sidokammarstugor. Enligt källor 
från 1870-talet fanns vid den tiden 21 soldattorp, 32 dragontorp och 33 båtsmans-
torp i Vallentuna kommun. 

Dragontorpet i Åby är en enkelstuga med tillbyggd förstukvist som ligger på tomten 
till en av villorna i den södra delen av Åbyholmsvägen. Torpet finns med på en stor-
skifteskarta från år 1790. Den ligger karakteristiskt för torpbebyggelse i gränsen 
mellan inägo- och utmarken. Torpets fasad består av liggande panel som målats i 
falurödfärg. Fönstren består av två lufter med en ruta i varje luft. De är utbytta nå-
gon gång under 1900-talet. Taket är täkt med tvåkupigt tegel. Grunden utgörs av 
natursten som täkts med murbruk. 

Dragontorpet      Foto: Johanna Alton 2009 
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4. Kulturhistorisk värdering  

Byggnadshistoriska värden 
Värdena består av Åbyholms gård och Dragontorpet.  Manbyggnaden på gården är i 
form av en större parstuga i två våningar. Manbyggnaden flankeras av två enkelstu-
gor som flygelbyggnader. I trädgården finns ett timrat uthus, målat i falurött med 
vita knutar och svarta vindskivor och dörrar som idag används som garage. Det var 
den tidigare tvättstugan. I sydväst finns en rödfärgad länga med en fasad av locklist-
panel. På byggnaderna finns återanvända byggnadsdetaljer från tidigt 1800-tal.  
Dragontorpet är en enkelstuga med utbyggd förstukvist. Fasaden är klädd med lig-
gande panel och målad med falurödfärg. Fönstren har bytts ut. Storleken på byggna-
den och dess historia är kulturhistoriskt värdefulla. 

Otydlighet på grund av viss förlorad autenticitet  
Det vi ser idag är resultatet av en omfattande renovering som gjordes under senare 
delen av 1970-talet där flera för autenticiteten viktiga byggnadsdetaljer bytts ut mot 
moderna, vilket sannolikt var nödvändigt på grund av byggnadernas dåliga status. 
Fönstren är utbytta, fasaden ersatt med maskinsågade bräder, lövsågade detaljer dit-
satta, en skorsten borttagen är exempel på insatser som har gjort att byggnaderna till 
viss del har förlorat i autenticitet. 

Checklista 

Dokumentvärde 

           Byggnadshistoriskt värde 

Byggnaderna på Åbyholm har ursprungliga bevarade timmerstommar 
och takkonstruktioner. Takteglet är enkupigt. Det är dock inte origi-
nal men helt i linje med den tidens byggnadstradition som byggnaden 
företräder. Vissa detaljer företräder senare tiders ideal såsom de de-
korerade överstyckena till övervåningens fönster. Dragontorpet har 
genomgått stora förändringar under årens lopp. Det byggnadshisto-
riska värdet för samtliga byggnader kan bedömas som relativt lågt. 
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           Patina 

Spåren av mänsklig hand försvann på Åbyholms gård till stor del i 
samband med den omfattande renoveringen. Detta har medfört att pa-
tina som kulturhistoriskt dokumentvärde är svåravläst men att det 
finns och utgör ett betydelsefullt kulturvärde. Exempelvis kan näm-
nas det enkupiga teglet som valdes vid renoveringen ger byggnaderna 
ett visst mått av patina, liksom vissa detaljer på byggnaderna, såsom 
vindsluckan och källaringången på den södra flygelns västra gavel. 
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           Arkitekturhistoriskt värde 

Den bebyggelsen på Åbyholms gård som finns idag utgörs av tradi-
tionella planformer och fasadgestaltningar som präglar landsbygden i 
Uppland. Byggnaderna har dock genomgått så stora förändringar att 
det arkitekturhistoriska värdet är begränsat. 

           Samhällshistoriskt värde 

Åbyholms gård har haft stor betydelse för den lokalhistoriska utveck-
lingen i egenskap av en del av sockencentrum under en dryg 100-
årsperiod, avseende flera funktioner. Denna viktiga ställning i 1800-
talets Vallentuna finns det få spår av idag. Tingshuset är borta, han-
delsboden har flyttat till Vallentuna centrum, gästgivar- och skjutsvä-
sendet har upphört. Det stärker motiven till ett bevarande av de åter-
stående spåren som finns kvar idag. Samhällshistoriskt har Åbyholms 
gård därför ett stort samhällshistoriskt värde. 

Dragontorpet vittnar om ett tidigare krigsberedskapssystem som råd-
de fram till början av 1900-talet. Numera finns det ingen kvar vid li-
vet som minns den tiden. Historier och efternamn påminner dock 
fortfarande in i vår tid om systemet. De få soldat- och ryttartorp som 
finns kvar utgör ett av få fysiska avtryck från detta system. Samhälls-
historiskt har Dragontorpet på Åbys mark därför ett stort samhällshi-
storiskt värde. 

Miljön omkring Åbyholmsvägen är representativt exempel på hur 
samhället för 150 år sedan organiserades, när det gäller kommunika-
tioner landvägen. Vägområdet har ett stort samhällshistoriskt värde. 

           Teknikhistoriskt värde 

            Ej relevant 

Upplevelsevärde 
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           Arkitektoniskt värde  

Hårt renoverade byggnader av enklare slag utan specifika särdrag. 
Begränsat arkitektoniskt värde. 

           Konstnärligt värde 

Ej relevant 

           Miljöskapande värde 

Upplevelsen av gårdens läge vid allfarvägen mellan Stockholm och 
Frösunda är en de mest påtagliga kvaliteter i Åbyholms gård. Åby-
holmsvägen med den på östra sidan löpande stenmuren, de två ham-
lade lindarna samt den förhållandevis återhållsamma moderna be-
byggelsen ger ett intryck av historisk förankring. Dragontorpet ett 
stycke söderut av Åbyholmsvägen ligger på en villatomt. Dess när-
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område har införlivats i villaträdgården. De murar som ansluter till 
torpet visar var torpmarkens norra gräns har gått. Muren är sålunda 
viktig för att förstärka torpets värden. Torpet med tillhörande mur bör 
göras mer tillgänglig, åtminstone visuellt för allmänheten. Samman-
taget ger denna miljö ett stort miljöskapande värde på översiktlig 
nivå. 

Intrycket på den mer detaljerade nivån brister dock något av närvaron 
av den nytillkomna relativt kontrasterande bebyggelsen öster om vä-
gen mittemot gården och söderut. Det gör att värdebedömningen på 
denna nivå, blir något lägre.  

           Patina 

Den längs vägen befintliga stenmuren samt den ålderdomliga vägut-
formningen tillsammans med gårdsmiljön ger patina till miljön.  

           Identitetsvärde 

Med kännedom om Åbyholms historia kan vägmiljön tillsammans 
gården på ett övergripande plan upplevas ha ett identitetsvärde då 
igenkännandet av miljön såsom brukningscentrum och central plats i 
socknen, är omedelbar. 

           Kontinuitetsvärde 

Ur ett agrarhistoriskt, samhällshistoriskt och arkeologiskt perspektiv 
har gården med dess omgivning ett betydelsefullt kontinuitetsvärde 
då jorden brukats på olika sätt och platsen bebotts av människan se-
dan stenålder. Däribland har dragontorpet en del i detta värde, då den 
förstärker upplevelsen av kontinuiteten i miljön. 

           Traditionsvärde 

Se ovan betr. Kontinuitetsvärde. 
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           Symbolvärde 

Åbyholms gård utgör symbol för vissa funktioner som konstituerar 
sockencentrum. Det är också en symbol för vägsystemets historiska 
organisation med en jämn fördelning av skjutstationer och gästgivar-
gårdar, över landet. Eftersom gårdens tidigare åkermark och ängs-
mark till stora delar har bebyggts är gården i egenskap av bruknings-
centrum en symbol för det forna jordbruket som bedrivits på marken. 
Symbolvärdet är därför en faktor som måste vägas in i sammanhang-
et. 
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Förstärkande motiv 

           Kvalitet 

Den ursprungliga gårdsbilden med manbyggnader och de två återstå-
ende ekonomibyggnaderna har ett högt kvalitetsvärde även om den 
omfattande renoveringen av byggnaderna som genomfördes drar ner 
värdet betydligt. 

           Autenticitet, äkthet 

Vissa val av material och dimensioner på materialvalet i samband 
med renoveringen av Åbyholms gård minskar upplevelsen av auten-
ticitet. På detaljnivå finns det dock flera helt äkta byggnadsdetaljer 
som ökar värdet.  

Vetskapen om att generationer av ryttare med sina familjer har bott i 
Dragontorpet ger ett förstärkande värde för byggnaden.  

Förhållandet att det finns flera lämningar bevarade från olika tider 
ger en upplevelse av en historisk närvaro. Den påträffade källan syd-
väst om mangården är ett exempel på denna närvaro. Här har man 
hämtat vatten dagligen under den tiden som gården har varit bebodd. 

På sina håll finns diken, kulturväxter i form av exempelvis päron-, 
och fågelbärsträd och narcisser ger också en upplevelse autenticitet. 
Även sandtäkten som nyttjats av Åby tegelbruk för tegelframställning 
ger en sådan känsla. 

           Pedagogiskt värde 

Eftersom gårds- och vägmiljön tillhör ett av de sista spåren från Åby-
holms storhetstid krävs viss bakgrundskunskap för att förstå dess 
värde. Icke desto mindre innehar miljön ett bebyggelse- och sam-
hällshistoriskt högt pedagogiskt värde. Dragontorpet har ett högt pe-
dagogiskt värde i berättelsen om en epok i försvarsmaktens historia.  

Åbyholmsvägen är ett representativt exempel på den äldre vägut-
formningen i sin småskalighet och med antydan till diken på var sida 
samt stenmuren. 
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           Sällsynthet 

Åbyholm bär på en unik historia i egenskap av att var en utbruten 
gård från  en annan by före en- och laga skiftesreformerna. Dess fram-
trädande position  med dess alla funktioner under 1800- och 1900-
talet är mycket ovanlig. Här ingår även ansvarsuppgiften i egenskap 
av rusthåll som en av dessa funktioner, där dragontorpet förstärker ka-
raktären av området. Det bevarade vägavsnittet av den historiskt sett 
betydelsefulla allfarvägen, Åbyholmsvägen är i sammanhanget en 
viktig komponent i sammanhanget. Sammantaget bedöms  miljön 
som mycket sällsynt. 
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           Representativitet 

Ur ett byggnadshistoriskt perspektiv är byggnaderna i området repre-
sentativa för sin tids byggnadstradition. När det gäller området i öv-
rigt kan man på flera plan bedöma att området är representativt; en 
lokalisering av en gård med den rad av funktioner som den har haft, 
vid en allfarväg och i anslutning till en vattenkälla med närhet till 
produktionsmark. Sammantaget kan området bedömas ha ett repre-
sentativt värde.  

5. Bevarade strukturer och lämningar  
Som ovan beskrivits har Åby en ovanligt lång kontinuitet av mänsklig närvaro. För-
hållandet att det finns lämningar från senneolitisk tid fram till nutid inom ett så be-
gränsat område är unikt. Om detta beror på dagens begränsade kunskaper om sten-
ålder i Uppland eller inte är svårt att avgöra idag. I området finns ett antal tidsperio-
der, strukturer och samband som framträder starkare än övriga som bör beaktas och 
lyftas fram i den fortsatta planeringen av området: 

Stenålder 

För omkring 10 år sedan hävdades att den här delen av Mellansverige inte hade någ-
ra lämningar från den här tiden, med undantag för lösfynd. Man menade att den här 
delen av landet befolkades först under bronsålder. Det gör att de lämningar vi nu 
känner till förändrar vår uppfattning när området började nyttjas av människan. De 
boplats- och arbetsplatslämningar som har påträffats i området liknar dem som un-
dersökts på Södertörn i samband med bland annat Nynäsvägen. Lämningarna i sig 
är således inte unika. Det är området inom vilket de påträffats som gör dem unika. 
Därför är det viktigt att beakta och lyfta fram dem som en del i planeringen fortsätt-
ningsvis. 

Yngre järnålder 

Vid den här tiden var socknen och därmed även Åby fullkoloniserad. Detta vittnar 
de två gravfälten Raä 40 och 41 om. Sannolikt kan man återfinna den tillhörande 
boplatsen i anslutning till eller på Åbys gamla bytomt. Åbys strategiska läge vid en 
vattenled som var sammanlänkad med Långhundraleden ett stycke norrut gjorde 
platsen attraktiv. Även det förhistoriska vägsystemet med alla runstenarna präglar 
området. 
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Kommunikativa strukturer 

Området genomkorsas av kommunikationssystem i form av den gamla Lingsbergs-
vägen, Angarnsvägen österut och Olsborgsvägen västerut samt de förhistoriska vat-
tenvägarna längs Ormstaån samt leden mot Angarnssjön och Vada. Flödet av resan-
de människor har präglat området starkt, vilket sannolikt gett möjligheter till att ta 
till sig innovationer och nya influenser utifrån. Här har gästgiveriet och skjutstatio-
nen, handelsboden och tingshuset vid Åbyholm haft en stor betydelse under 1800-
talet. 

Roslagsbanan skapade förutsättningar för framväxten av ett stationssamhälle och 
gav möjligheter till avsättning för färskvaror i form av både jordbruksprodukter och 
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trädgårdsprodukter. Den möjliggjorde arbetspendling, vilket gör att samhället 150 år 
efter att järnvägen byggdes fortfarande är expansivt.  

Industrialismen 

Tackvare Roslagsbanan blev socknen även aktuell för industrietablering. Tillgången 
till arbetskraft och råvaror var andra lokaliseringsfaktorer. Vallentuna tegelbruk var 
socknens första riktiga industri. Det följdes av ett stort antal industrier under 1900-
talets första hälft. 

Rättsväsendet 

De fyra centrala platserna för rättsväsendet i hundaret/häradet finns inom socknen. 
Först i Bällsta vid Arkils tingsplats sedan under slutet av vikingatid flyttades funk-
tionen till Gullbron. Under tidig medeltid låg tingsplatsen vid Vallentuna kyrka. För 
att sedan flyttas till Åbyholms gård vid sekelskiftet 17-1800. 

Fysiska lämningar 

Idag finns det lämningar från tidigare markutnyttjanden i området som alla berättar 
sin del av områdets historia. Med hjälp av det rika kartmaterialet och fornminnesre-
gistret har lämningarna tolkats och satts i sitt sammanhang.  

Åbys invånare begravdes under järnålder på två gravfält (Raä 40:1 och Raä 41:1) ett 
stycke sydväst om bytomten. Det gravfält som ligger närmast den gamla bytomten 
till byn består av 35 fornlämningar, sex högar, 25 runda stensättningar, tre rektangu-
lära och en treudd. Gravarna är karakteristiska för det gravskick som var rådande 
under yngre järnålder. På gravfältet står idag ett bostadshus från omkring 1950-tal. 
Det andra gravfältet ytterligare västerut (Raä 41:1) med 20 fornlämningar, beståen-
de av ett röse, en hög och 18 runda stensättningar. Röset är 10 meter diameter och 
0,8 meter högt. Sannolikt är detta en grav som anlagts tidigare än övriga gravar. En 
hög och ett röse har varit föremål för arkeologiska undersökningar. Av resultaten 
kan det konstateras att gravfältet anlades under äldre järnålder och kan ha nyttjats in 
i yngre järnålder. Gravfältet har varit bebyggt av ett bostadshus med en tillhörande 
jordkällare. Lämningarna från bebyggelsen består bland annat av en trappa i cement 
tillsammans med en syllstensrad och terrasseringar.  
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Lämningar med belägg från enskifteskartan från år 1817 
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Stensättning på gravfältet Raä 40                    Foto: Ezequiel Pinto-Guillaume 

 

Åbyholmsvägen 

Åbyholmsvägen som tidigare utgjorde en sträcka av Lindholmsvägen, allfarvägen 
mellan Stockholm och Frösunda. Vägen var en av lokaliseringsfaktorerna för Åby-
holms gård när den flyttades ut från Åby bytomt. 
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Åbyholmsvägen söderifrån                           Foto: Johanna Alton 

 

Åbyholmsvägen har trots asfaltering och vissa justeringar i höjd kvar en ålderdom-
lig prägel. Vägen är relativt smal, ca 5 m bred. Stenmurar, gräsdiken och belys-
ningsstolpar av trä har betydelse för upplevelsen av vägen som kulturväg. Till lant-
ligheten bidrar i hög grad den äldre bebyggelsen, syrenhäckar och den lummiga ve-
getationen längs vägen. Stenmurarna ligger idag beskuggade av träd och är beväxta 
med mossa och stensöta. Något som i hög grad bidrar till stämningen längs Åby-
holmsvägen. Under 1800-tal och tidigare, låg dock vägen i en mer öppen, betad 
skog och ängsmark.  

 

Vattenkälla  
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Strax sydväst om Åbyholms gård finns en vattenkälla som har nyttjats av gården. 
Källan var sannolikt även den en lokaliseringsfaktor för etableringen av gården på 
platsen. I anslutning till källan finns en husgrund - kanske ett brygghus. Källan och 
huset finns inritade på enskifteskartan från början av 1800-talet.  
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Vattenkälla vid Åbyholms gård                         Foto: Ezequiel Pinto-Guillaume 

Ett annat dike sträcker sig i öst-västlig riktning norr om mangården. Längs diket har 
det enligt kartorna funnits en bruksväg som ledde ut på åkermarken. Idag nyttjas 
sträckan närmast Åbyholmsvägen som infartsväg till garaget.  

 

Husgrunder och stenmurar 

Norr om bruksvägen vid Åbyholmsvägen finns resterna av gaveln till en husgrund 
tillhörande en av gårdens ekonomibyggnader. Grunden är omkring 1.5 meter hög 
och verkar ha tillhört en ramp eller liknande och är belägen på den plats där, enligt 
kartmaterialet, fägården har legat. 
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Resterna av en grund till en av gårdens ekonomibyggnader. Byggnaden finns med              
på den ekonomiska kartan från år 1952        Foto: Ezequiel Pinto-Guillaume 

En annan grund till en ekonomibyggnad kan återfinnas i anslutning till trädgårdens 
södra del. Lämningen består av stenrader i vinkel av natursten. På enskifteskartan 
kan byggnaden återfinnas som ett mindre hus i vinkel. 
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Rester av en grund till en av gårdens ekonomibyggnader. Byggnaden finns utritad               
på 1817 års skifteskarta                Foto: Johanna Alton 

På andra sidan vägen har, enligt det äldre kartmaterialet, tingshuset legat. Fram till 
för omkring 15 år sedan fanns grunden av byggnaden kvar. Idag är platsen bebyggd 
men norr om denna plats finns resterna av en jordkällare i form av en 3 x 3 meter 
stor stenskodd sänka. Jordkällaren kan ha tillhört krogen. 
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Rester av en jordkällare            Foto: Ezequiel Pinto-Guillaume 

 

Lämningar från 1900-talets bebyggelse och trädgårdar 

På tomten bredvid finns idag ytterligare ett modernt bostadshus. Där låg tidigare 
villa Fridhem. Två stora lindar står där idag på var sida om entrén till fastigheten 
som tidigare tillhörde villan. 
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Två lindar och den gamla grinden finns kvar 
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Längs med vägen finns två tomter på vilka det ligger fritidshus varav ett idag bebos 
permanent. På den andra tomten finns en mycket förfallen byggnad. I den igenvuxna 
trädgården finns en rad trädgårdsväxter och trädgårdsanläggningar samt en sten-
grund bestående av sprängd och huggen sten, sannolikt lämningarna från ett tidigare 
hus. Tomten angränsar till villatomten där dragontorpet står. I gränsen mellan de två 
tomterna sträcker sig en stenmur som ansluter till stenmuren längs vägen. Stenmu-
ren kantas av en rad med hasselbuketter som ser ut att vara planterade. 

 
Huggen stengrund av ett hus som finns med på den ekonomiska kartan                                   
från år 1952.                         Foto: Johanna Alton 

 

Industriepoken        

Ett stycke in bland tallarna väster om Åbyholmsvägen finns det relativt omfattande 
spår av en sandtäkt. Sanden har använts för tegelframställningen på Åby tegelbruk 
som under delar av 1900-talet ägde marken. 
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6. Sårbarhetsanalys 
Det aktuella området bär spår av Vallentunas historia, såväl materiella som immate-
riella. Flera av dessa spår är de sista som vittnar om ovan beskrivna samband, tids-
perioder och strukturer med betydelse för samhällets historia och utveckling. Hit hör 
vägmiljön kring Åbyholmsvägen som minner om ett för bygden betydelsefullt 
kommunikationsstråk som utgjort länken till huvudstaden. Vallentunas industrihi-
storia inleddes med etableringen av ett tegelbruk som sedan skulle komma att bli 
två, vilka det idag inte finns några fysiska spår av över huvudtaget – förutom de 
sandtäkter som är belägna väster om Åbyholmsvägen söder om gården. Se även 
värdebeskrivningar på s.25. 

De fysiska spåren som kan berätta om Åbyholms gårds mångfasetterade funktion 
under 1800-talet och en bit in på 1900-talet är idag få. Det som idag finns kvar är 
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själva mangården med huvudbyggnaden och flyglarna, där det i en av flyglarnas 
källare finns spår från den tid då byggnaden användes som häkte. Autenticiteten har 
ändå till en del gått förlorad, då byggnaderna genomgick en omfattande renovering 
på 1970-talet, där man bytte ut i stort sett allt material såväl invändigt som utvän-
digt.  

Trots detta innehar denna miljö höga samhälls- och kulturhistoriska värden genom 
att den är så förhållandevis bevarad till sin karaktär och sitt läge. Miljön kan ses som 
en nyckel till kunskapen om gårdens stora betydelse i bygden.  

Gårds- och vägmiljön tillsammans med Dragontorpet samt övriga äldre lämningar 
såsom diken, stenmurar ger liksom de äldre lövträden och växtmaterialet ger områ-
det en ålderdomlig karaktär och bidrar starkt till upplevelse och förståelse av plat-
sen. Det innebär att hela miljön kring gården är känslig för tillkommande bebyggel-
se eller förändringar i skala som bryter mot den äldre strukturer eller alltför mycket 
förändrar områdets karaktär.  

Dragontorpet har ett representativt värde i egenskap av bevarat ryttartorp. Även 
denna miljö kan uppfattas som ett nyckelobjekt för bevarare av strukturer och sam-
hällsorganisation i området. 

7. Förslag till bevarande av kulturhistoriska kärnvärden 

Byggnader  

Åbyholms gård består av fem byggnader, en mangård, två flyglar, en före detta 
tvättstuga och en bod. Mangården och flyglarna är klädda med stående locklistpanel 
med enkupigt tegel. Hela exteriören byttes ut på 1970-talet. Vid den tiden byttes 
även fönstren ut och ersattes med mindre fönster och verandor byggdes på byggna-
derna. För att bibehålla de värden som finns i byggnaderna är det viktigt att de bibe-
håller karaktären av äldre byggnadstradition, genom att behålla det enkupiga teglet, 
att bibehålla naturliga material i fasaden såsom trä eller reveterat trä. Om fönstren 
skulle bytas ut är det en fördel om de byts ut till större fönster. Större utbyggnader 
skulle förvanska byggnadernas karaktär. 

När det gäller bodarna är det viktigt att de bibehåller karaktären av ekonomibyggna-
der. Samma färgsättning som den som finns idag passar för den typen av byggnader. 
Vid behov av utökade biutrymmen kan den långa boden byggas ut vid ena gavel 
eller en ny mindre byggnad byggas. Det var inte ovanligt att antalet ekonomibygg-
nader kunde uppgå till 20 på gård på 1800-talet. 
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Dragontorpet har under åren genomgått stora exteriöra förändringar. Till en början 
har det sannolikt haft locklistpanel eller så har det varit utan panel. Det enda som 
finns kvar av den äldre byggnadstraditionen är storleken och skorstenen. Fönstren är 
utbytta, panelen likaså. Teglet har bytts från enkupigt till tvåkupigt. Byte av panel 
skulle gynna torpet om den nuvarande panelen byttes ut till locklistpanel eller rent 
timmer, om det tvåkupiga teglet byttes mot enkupigt och om fönstren byttes ut till 
fönster med två lufter och två rutor i varje luft. För att behålla de värden som bygg-
naden innehar idag får någon utbyggnad av torpet inte ske, då det är karakteristiskt 
för ryttar- och soldattorp med den storlek som det har idag. 

Åbyholmsvägen 

 

Vägmiljön innehar som ovan beskrivits höga kulturhistoriska värden. För att bibe-
hålla dessa värden krävs att muren bibehålls i den sträckning som är idag. De 
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sträckningar där muren ersatts med häck i den södra respektive norra delen ska ock-
så bibehållas. Vägen får inte nivåkorrigeras så att sammanhanget mur och väg bryts, 
genom att vägen hyvlas till en lägre nivå än murfoten. Vägen får heller inte byggas 
upp mer än den nivå som är idag. I norr har vägen byggts upp till en nivå över mu-
ren. Där är det möjligt att sänka nivån på vägen. I den norra delen av vägsträckning-
en planeras att stänga av vägen. Det vore önskvärt om man på något sätt kunde få 
betraktaren att förstå att vägen tidigare löpt norrut mot Frösunda. Istället för att helt 
stänga av vägen skulle man kunna förlänga vägen med en gång- och cykelväg eller 
genom en öppen korridor i vegetationen i riktning mot Lingsbergsvägen göra be-
traktaren medveten om sammanhanget mellan de två vägarna. Gatlyktorna längs 
vägen får inte ersättas med mer iögonfallande gatubelysning. Idag sitter gatlyktorna 
på trästolpar vilket gör att lyktorna ger ett diskret intryck. Vägmiljöns karaktär skul-
le ytterligare stärkas om asfalten ersattes med grus och om diken återskapades längs 
vägkanten. För att skapa en dikesflora skulle dikesrenarna kunna slås med skärande 
redskap under den senare delen av juli och gräset bortföras. Det skapar möjlighet för 
en mindre konkurrenskraftig flora att växa, motsvarande den ängsflora som fanns på 
slåttermarken och längs vägarna tidigare.  

För att bibehålla vägens karaktär gäller det att vara restriktiv med ny bebyggelse i 
anslutning till vägen. Föreslaget skyddsavstånd till vägen är minst 20 meter. Inom 
detta område rekommenderas ovan beskrivna dikning och markhävd. Längs stråket 
på respektive sida om diket och vägen bör vissa träd stå kvar, såsom bokarna vid 
scoutstugan samt större tallar och ädellöv. 

Ny anpassad bebyggelse 

För att befintliga värden i området inte ska gå förlorade krävs att nytillkommen be-
byggelse utformas med god anpassning till kulturmiljön. Särskild varsamhet krävs 
vid utformning av ny bebyggelse i området mellan nuvarande Lingsbergsvägen, 
Olsborgsvägen och Åbyholmsvägen.  

Varsamheten bör främst ske avseende: 

- avstånd till den äldre bebyggelsen  

- att skapa ”luftighet” i bebyggelsen storlek, färg och utformning på den nya 
bebyggelsen 

- storlek, färg och form 
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Genom att hålla ett visuellt avstånd till den äldre bebyggelsen, där området mellan 
ny bebyggelse och den befintliga, utgör en form av buffertzon som bör anpassas till 
tidigare markanvändning. Exempelvis borde marken omkring Åbyholms trädgård, 
där marken fram till vattenkällan har ingått i mangården bör vara exempelvis klippt 
gräsmatta, eventuellt beväxt med något fruktträd. Området bör vara tillgängligt för 
allmänheten. Ett generöst avstånd borde även hållas till Åbyholmsvägen så att dess 
karaktär av gammal allfarväg bibehålls. Det är önskvärt att den fortfarande bibehålls 
i hela sin bevarade sträckning. Även om vägen stängs av för trafik norrut, är det av 
värde att den åtminstone visuellt kan kopplas samman med Lingsbergsvägen norrut. 
Dragontorpet ligger idag på en villatomt.  

För ett bevarande av värdena omkring och på Åbyholms gård förutsätts att nybygg-
nad sker i harmoni med den befintliga bebyggelsen och vegetationen. För att detta 
ska kunna ske krävs en ”luftighet” i den nya bebyggelsen, så att grönska ska kunna 
få plats mellan husen. Detta skulle kunna bidra till att undvika för stora kontraster. 
Parkeringsplatser och gångvägar in till husen och sophanteringsplatser skulle kunna 
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grusas och marken omkring den nya bebyggelsen skulle kunna ha en karaktär av 
trädgård med traditionella trädgårdsväxter såsom syren, fruktträd och bärbuskar. 

Den nya bebyggelsen bör inte vara högre än Åbyholms mangårdsbyggnad och heller 
inte vara bredare. Fasader bör vara enkelt utformade med traditionella material så-
som trä eller puts med naturfärger. Fönstren bör inte dominera fasaden alltför myck-
et i storlek. 

Markanvändningen i anslutning till Åbyholms gård, trädgård/kryddgård, ängs- och 
betesmarker samt koppling till källan som finns på Enskifteskartan från år 1817 kan 
fortfarande skönjas och enkelt lyftas fram och tydliggöras. Diken ligger också kvar i 
samma lägen. Detsamma gäller några äldre stigsystem inom området med koppling 
till Åbyholms gård, Tingshuset och höjdryggen norr om Åbyholm.  

Genom att lyfta fram och ta in ovan beskrivna strukturer, samband och fysiska läm-
ningar, kan man få till stånd en dynamik och en samklang mellan nutid och historia.  

Området utgör en zon mellan centrala Vallentuna och den omgivande landsbygden 
som tar vid med Angarnssjäöängen. Potentialen för att i området länka samman den 
historiska dimensionen av Vallentuna och dagens samhälle är mycket stor. Det krä-
ver dock att man exploaterar området med varsamhet enligt ovanstående rekom-
mendationerna. Detta har den planskiss som gjorts inom ramen för uppdraget tagit 
hänsym till. Planskissen illustrerar en utveckling av ett grönstråk genom Åbyholm 
som tillvaratar områdets kulturhistoria har tagits fram, WSP 20090618. 

8. Förslag till riktlinjer för fortsatt arbete 
I detaljplanen bör läggas in varsamhetsbestämmelser som avser varsamhet vid änd-
ring och förbud mot förvanskning av byggnadernas karaktär. Miljön borde även tas 
in som en värdefull kulturmiljö i Vallentuna kommuns kulturmiljöprogram tillsam-
man med det område kring den medeltida kyrkan som är utpekat som en kulturmiljö 
av regionalt och lokalt intresse enligt kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna 
kommun (1986), eftersom Åbyholms gård under 1800- och 1900-talet utgjort en del 
av sockencentrum när det gäller rättsväsendet, handel och kommunikationer.  

I strukturplanen redovisas ny bebyggelse i närområdena till äldre villor vid Åby-
holmsvägen, Åbyholms gård, Åbys fabrikörsvillor och Hjälmstaskolan. I bestäm-
melserna till detaljplanen är viktigt att ta fram restriktiva bestämmelser vid renove-
ring eller ändringar av bebyggelsens exteriör när det gäller Åbyholms gård med till-
hörande ekonomibyggnader samt Dragontorpet och miljön kring Åbyholmsvägen, 
enligt ovanstående råd och rekommendationer.   
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Historiskt sett har det funnits en visuell och fysisk koppling mellan Vallentuna kyr-
ka vid Vallentunasjön och Åbyholms gård. Förhållandet att dessa två platser har 
historiskt sett varit viktiga knutpunkter under en period är uppenbar. Idag är kopp-
lingen mycket försvagad. Igenväxningen i form av sly samt ny bebyggelse skymmer 
sikten. Vägomdragningarna har gjort att vägarna mellan platserna har snörts av. Det 
förslag som föreligger för områdets nya bebyggelse försvagar denna koppling ytter-
ligare. I framtiden bör man verka för en planering av området som stärker dessa 
kopplingar. 
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1. Bakgrund 

Ramböll Akustik har fått i uppdrag Vallentuna kommun att utreda 
trafikbullersituationen vid föreslagen exploatering Åbyholm, Vallentuna kommun. 
Denna rapport avser trafikbullerberäkningar för väg som underlag till vidare 
detaljplanearbete.   
 
I utredningen beräknas trafikbuller i området för vägtrafik, detta görs för 
dagsläget samt för prognosåret 2040. Trafikbullernivåerna i området jämförs 
därefter mot gällande riktvärden och riktlinjer för trafikbuller för ny 
bostadsbebyggelse. Utifrån resultaten ges eventuellt förslag på åtgärder och råd 
till hur området kan planeras med hänsyn till buller. 

2. Allmänt om trafikbuller 

När man talar om buller används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå (LAeq), som 
är den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, 
och maximal ljudnivå (LAmax), som är den högsta förekommande ljudnivån under 
en viss period.  
 
Ekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som mått om bullerkällan är en starkt 
trafikerad väg med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett bättre mått på 
bullerpåverkan från en mindre väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd 
störning, särskilt nattetid. När man använder maximalnivå som mått avses 
generellt den femte högsta bullernivå som uppstår under ett visst tidsintervall. 
 
Vägtrafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En 
liten stegring av bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. Om antalet 
fordon på en väg fördubblas ökar ljudnivån med 3 dBA, vilket nära nog upplevs 
som en fördubbling av störningen. För varje decibel starkare buller ökar 
störningarna med 20 %, i medel per person. 
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3. Riktvärden för trafikbuller 

Regeringen har i svensk författningssamling SFS 2015:216 ”Förordning om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader” angivit riktvärden som gäller för trafikbuller. 
Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015. Från och med 2017-07-01 ändras 
riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad med utgångspunkt i 
förordningens tidigare fastlagda principer. För Detaljplaner påbörjade innan 2 
januari 2015 gäller inte dessa riktvärden, men kan användas som vägledning vid 
handläggning av ärenden1. Tidigare har istället riktvärdena som anges i 
infrastrukturproposition 1996/97:53 använts. Detaljplaner studerade i denna 
bullerutredning är påbörjade innan 2015 enligt uppgifter från Vallentuna 
kommun. För ärenden påbörjade innan 2015 bör en samlad bedömning göras 
och riktvärdena i trafikbullerförordningen kan då också vägas in1. 

3.1 Infrastrukturproposition 
I tabell 1 nedan redovisas det riktvärden som anges i infrastrukturproposition 
1996/97:53. Vid tillämpning av riktvärden bör hänsyn tas till vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I det fall ljudnivån utomhus inte kan 
uppfylla riktvärdena bör inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus 
inte överskrids. 
 
Tabell 1  Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 Bostads 

fasad 

(Leq24h) 

Bostads 

uteplats 

(Lmax) 

Bostads 

inomhus 

(Leq24h) 

Bostads 

inomhus 

(Lmax) 

Buller från 

väg: 

55 dBA 70 dBAI 30 dBA 45 dBA 

I Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 - 22).  

 

Boverkets allmänna råd 
I Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen – planera för bostäder i 
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik, lämnas råd över hur 
planering av ny bostadsbebyggelse bör ske i förhållande till trafikbuller och 
infrastrukturproposition. Nedanstående anges som huvudregel för planering av 
nya bostäder (avser vanligen detaljplaner). 
 

Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör 

kunna uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med 

hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt 

etc. 

• Planen bör även säkerställa att högst 55 dBA i ekvivalentnivå erhålls 

utomhus vid fasad och på uteplats med hänsyn till trafikbuller. 

                                                
1 Boverkets Promemoria -Frågor och svar om buller. 2016-06-01 
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• Planen bör även säkerställa att högst 70 dBA i maximalnivå uppfylls vid 

uteplats i anslutning till bostad. Uteplats kan vara balkong eller 

markförlagd privat eller gemensam uteplats. 

 
I råden redovisas även förutsättningar för att göra avsteg från huvudregeln, t ex 
vid komplettering av tätare bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer. 
Principerna är dock att riktvärdena för trafikbuller får överskridas vid nya 
bostadshus om det går att åstadkomma en tyst (ekvivalentnivå <45 dBA) eller 
bullerdämpad (ekvivalentnivå 45 - 50 dBA) sida mot vilken minst hälften av 
boningsrummen i varje lägenhet ska vara orienterad, samt att uteplats och 
gårdsytor finns på den tysta eller bullerdämpade sidan. I inget fall får 
riktvärdena avseende inomhusnivåerna överskridas. 
 
Boverket menar att möjligheterna till kompensationsåtgärder skall studeras när 
riktvärdena inte kan uppnås och det saknas alternativ lokalisering av bostäder. 
Vid höga nivåer utomhus kan möjlig kompensation vara att inomhus bygga 
bostäderna med ljudklass B enligt svensk standard SS 2526, om den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA. Vid nivåer över 65 
dB(A) kan t o m ljudklass A vara aktuell. 
 
Ovanstående är ett mycket kortfattat sammandrag av en del av de allmänna 
råden. För detaljerade krav och definitioner mm hänvisas till nämnd skrift, dvs 
”Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för buller från 
väg- och spårtrafik”. 
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3.2 Trafikbullerförordningen  
I tabell 2 nedan sammanfattas de av Riksdagen antagna riktvärdena för 
trafikbuller som bör tillämpas vid nybyggnad av bostäder. Riktvärdena gäller för 
permanentbostäder, fritidsbostäder, samt vårdlokaler där vårdtagare vistas 
under bostadsliknande förhållanden enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader.  
 
Tabell 2: Riktvärden för vägtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder och vårdboende. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   
 Vid fasad 601 - 
 Vid fasad BOA<35 kvm  65 - 
 På uteplats 50 702 
Inomhus    
i utrymme för sömn, vila 

eller daglig samvaro 

30 45 (nattetid) 

i utrymme för matlagning 

eller personlig hygien  

35 - 

1 För ärenden påbörjande innan 2017-07-01 gäller 55 dBA. 
2 Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 - 22). 

 
Om den ljudnivå vid fasad som anges i tabell 1 ändå överskrids bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
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4. Beräkningsutsättningar 

4.1 Avgränsningar 
Beräkningsområdet innefattar ett utredningsområde öster om tätort Vallentuna. 
Utrednings området för vilket beräkningar av ljudnivå har genomförts visas i 
figur 2. 

 
Figur 1 Vallentuna källa hitta.se 

 

 
Figur 2 Övergripande karta som markerar aktuellt område för bullerutredningen, 

källa: Vallentuna kommun. 
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4.2 Beräkningsmetod 
Ekvivalent och maximal ljudnivå från väg har beräknats enligt nordisk 
beräkningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundPLAN 7.4. Alla aktuella 
vägar har modellerats i beräkningsmodellen detta inkluderar trafikflöde, andel 
tung trafik, hastighet, dygnsfördelning och vägens egenskaper. 
 
Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som finns i och i 
närheten av utredningsområde. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner 
eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive ljudkälla 
inkluderats i beräkningarna. 
 
Beräkningsresultatet redovisas som ljudutbredningskartor. Riktvärden för högsta 
ljudnivå utomhus vid fasad avser frifältsvärde. Med frifältsvärde avses 
beräknad/uppmätt nivå utan inverkan av ljudreflexer i den egna bakomvarande 
fasaden, men inklusive reflexer från övrig bebyggelse. 
 
Noggrannheten i beräkningarna beror på beräkningsnoggrannheten hos nordiska 
beräkningsmodellen samt noggrannheten i indata såsom trafikuppgifter, 
höjdkurvor, placering av hus och husen höjder, och vägstandard. Sammantaget 
ger detta en noggrannhet på som bäst ±3 dB. 
 

4.3 Indata 
Terräng, bebyggelse 
”1126  Åbyholm_GK 20150401_RH2000.dwg” 
”Granskningshandling Åbyholm1.19.dwg” 
”PLANKARTA - laga kraft-2010.dwg” 
” primarkarta_dagvattenutr.dwg” 
”Bullerplank vid angarnsvägen.pdf” 
 

4.4 Trafikprognos 
Trafikalstringen från exploateringen har uppskattats utifrån Vallentuna kommuns 
parkeringsnorm. Detta innebär att småhus och radhus alstrar 4,6 
fordonsrörelser per dygn och lägenheter alstrar 1,84 fordonsrörelser per dygn 
(genomsnitt för olika lägenhetsstorlekar). Totalt byggs 215 småhus/radhus och 
1600 lägenheter i Åby Ängar och Åbyholm. Denna trafikalstring läggs ut på 
lokalgatunätet. Riktningsfördelningen för denna alstrade trafik uppskattas enligt 
Figur 3. 
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Figur 3 Antagande om riktningsfördelningen för den alstrade trafiken. Källa 

karta: Openstreetmaps bidragsgivare. 

 
För huvudgatunätet har trafikmätningar genomförts år 2017. Dessa 
trafikmängder räknas upp enligt Trafikverkets uppräkningstal för Stockholms 
län, vilket uppgår till 1,4 % per år, fram till år 2040. Därutöver adderas hälften 
av trafikalstringen från exploateringen till huvudgatunätet.  
 
Att endast hälften av all trafik från exploateringen adderas till huvudgatunätet 
beror på att det är tänkt att Trafikverkets uppräkningstal även ska ta hänsyn till 
exploateringar runt om i länet. Men i närheten av exploateringar som denna är 
det rimligt att ta särskild hänsyn för den specifika exploateringen eftersom 
uppräkningstalet inte själv tar hänsyn till var exploateringarna sker. 
Årsdygnstrafiken, ÅDT, blir enligt Figur 4. 
 

 
Figur 4 Trafikvolymer (ÅDT) på kringliggande vägnät. 
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5. Resultat 

Det bör observeras att beräkningsresultatet inte tar hänsyn till några planerade 
byggnader i utredningsområdet. Planerade byggnader i området kommer 
skärma buller vilket medför lägre ljudnivåer men kan även ge upphov till 
reflektioner i fasad som ökar bullret lokalt på vissa platser. Det bör observeras 
att beräkningsresultatet endast redovisar ljudnivån på två meters höjd ovan 
mark, ljudnivån kan vara höge och lägre på andra höjder. 

5.1 Beräkningsresultat 

5.1.1 Alternativ 2018 
Beräkningsresultatet kan ses i bilaga AK01 (ekvivalentnivå 2018) samt bilaga 
AK101 (maximalnivå 2018). Dagens trafikbullernivåer är mycket goda inom 
området då inga vägar i området finns som är med i beräkningen. Bullerskärm 
vid Angarnsvägen 2-5 ger viss bullerdämpande effekt efter som den är relativt 
hög men då den bryts för infart så begränsas denna effekt. Utmed det större 
vägarna Lindholmsvägen och Angarnsvägen är ljudnivåerna som högst och 
ljudnivån överskrider 60 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA utmed dessa vägar två 
meter ovan mark. 

5.1.2 Alternativ 2040 
Beräkningsresultatet kan ses i bilaga AK02 (ekvivalentnivå 2040) samt bilaga 
AK102 (maximalnivå 2040). Då trafikmängder ökar samt gator tillkommer i 
området minskar områden där bostäder kan byggas och uteplatser anläggas 
utan vidare åtgärder. Ljudnivån är fortsatt som högst utmed det större vägarna 
Lindholmsvägen och Angarnsvägen och ljudnivån överskrider 60 dBA 
ekvivalentnivå och 70 dBA i planområdet utmed dessa vägar två meter ovan 
mark. 

5.2 Avstämning mot riktvärden 
Avstämning görs mot trafiken och vägsturkturen som råder i alternativ 2040.  
 

5.2.1 Riktvärde vid fasad 
Riktvärdet för ekvivalentnivå vid fasad som anges i infrastrukturproposition, 55 
dBA, överskrids vid stora dela av utredningsområdet mot Lindholmsvägen och 
Angarnsvägen två meter ovan mark. För att uppfylla detta riktvärde krävs att 
bullerskydd uppförs utmed dessa vägar eller att bostäder placeras i det mer 
centrala delarna av planområdet där riktvärdet underskrids. Alternativt bör det 
säkerställas att en tyst sida av bostaden finns. 
 
Riktvärdet 60 dBA (gäller efter 2017-07-01) vid fasad som anges i 
trafikbullerförordningen överskrids endas i de fall bostäder placeras mycket nära 
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dessa vägar. Om bostäder uppförs nära dessa vägar bedöms dessa kunna 
utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. I 
så fall klaras avstegskravet för ljudnivå vid fasad. I vidare utredning med 
bebyggelseförslag bör tillgång till en sådan sida fastställas.  
 

5.2.2 Riktvärde vid uteplats 
Riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats som anges i infrastrukturproposition 
och trafikbullerförordningen överskrids även det vid delar av planområdet utmed 
det stora vägarna samt även nära det mindre vägarna i planområdet. Om 
uteplatser placeras på motsatt sida om bostaden sett till närliggande väg väntas 
detta riktvärde underskridas. Detta kan dock inte säga med säkerhet utan att 
beräkningar på bebyggelseförslag genomförs.  
 
Riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats som anges i 
trafikbullerförordningen överskrids på stora delar av planområdet. Om uteplatser 
placeras på motsatt sida om bostaden sett till närliggande vägar kan detta 
riktvärde troligen underskridas i flera fall. Det är dock troligt att detta riktvärde 
överskrids vid flera bostäder om inga åtgärder vidtas. Det ska dock poängteras 
att dessa riktvärden gäller för detaljplaner påbörjade efter 2 januari 2015. Vid 
tillämpning av infrastrukturpropositioner bör ljudnivån vid uteplats underskrida 
55 dB(A). Vid tillämpning av detta riktvärde överskrids riktvärdet på en delar av 
planområdet närmst de större vägarna och i mindre omfattning vid mindre vägar 
i planområdet. 

5.3 Åtgärder 

5.3.1 Kvartersstruktur 
För att säkerställa god ljudmiljö i området kan kvartersstruktur användas för att 
skapa bullerdämpade ytor. U-formade kvarter med rygg mot större vägar ger 
innergårdar där uteplatser kan anläggas och där en tyst sida av bostaden finns. 
Även raka byggnader parallellt med större vägarkan användas men dessa 
skapar generellt sämre förutsättningar för bullerdämpade sidor vid uteplats.  

5.3.2 Bullerskyddsskärmar  
Bullerskyddsskärmar kan användas längst de större vägarna: Angarnsvägen och 
Lindholmsvägen. Skärmar skapar en bullerdämpad miljö rakt bakom och ger 
möjlighet till dämpad uteplats eller bullerdämpade fasader. Dock ger 
bullerskyddsskärmar begränsad effekt på högre våningar av byggnader och är 
därför mest lämpliga för uteplatser. Effekten av eventuella bullerskyddsskärmar, 
dess placering och höjd bör utresas vidare om detta planeras uppföras i ett 
senare skede. 

5.3.3 Övriga åtgärder 
Åtgärder så som att minska hastigheter på vägar eller att begränsa andelen 
tungtrafik anses ej ge aktuellt i detta fall.  
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5.4 Bilagor 
Tabell 3: Beräkningsbilagor 
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Vallentuna Returpark 
Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för 
Vallentuna Returpark 
 

Sammanfattning 

Akustikkonsulten i Sverige AB har av SÖRAB haft i uppdrag att göra en bullerutredning för 
den planerade verksamheten Vallentuna Returpark, Vallentuna. 

Till grund för denna utredning ligger inmätningar av ljudkällor som gjordes vid Stockby 
Returpark på Lidingö år 2016. Anläggningarna påminner om varandra sett till 
verksamheten. Kundunderlaget för Vallentuna Returpark baserat på att kommunens 
invånarantal är ungefär tre fjärdedelar av underlaget för Stockby Returpark. 

I utredningen framgår att riktvärden enligt Naturvårdsverkets Rapport 6538 ”Vägledning 
om industri- och annat verksamhetsbuller” innehållas vid samtliga närliggande 
störningskänsliga bostäder under såväl dag som kväll, både vardagar och helger. 

 

Akustikkonsulten i Sverige AB  Kvalitetsgranskning 

 

Jens Fredriksson    Magnus Tiderman
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1 Inledning 
Akustikkonsulten i Sverige AB har av SÖRAB haft i uppdrag att göra en bullerutredning för 
den planerade verksamheten Vallentuna Returpark, Vallentuna. 

Till grund för denna utredning ligger inmätningar av ljudkällor som gjordes vid Stockby 
Returpark på Lidingö år 2016. Anläggningarna påminner om varandra sett till 
verksamheten. Kundunderlaget för Vallentuna Returpark baserat på kommunens 
invånarantal är ungefär tre fjärdedelar av underlaget för Stockby Returpark. 

2 Omfattning 
Inom ramen för uppdraget har följande arbeten utförts: 

• Från tidigare mätningar vid Stockby Returpark har ekvivalent ljudnivå beräknats 
vid berörda närliggande bostäder. Beräkningarna har utförts enligt 
Naturvårdsverkets rekommenderade beräkningsmodell för externt industribuller 
(Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish 
Acoustical Laboratory report nr 32).  

• Framtagande av rapport som beskriver den planerade verksamheten och 
påverkan till omgivning samt ljudutbredningskartor och punktberäkningar till 
närliggande störningskänsliga fastigheter. 

3 Bedömningsgrunder 
Beräknade ljudnivåer i rapporten har jämförts med riktvärden enligt Naturvårdsverkets 
Rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”.  

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska 
göras i varje enskilt fall. Nivåerna i tabell 1 bör i normalfallet vara vägledande för 
bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra 
nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) samt lör-, sön- 

och helgdag (0600-1800) 

Leq natt 
(2200-0600) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 
vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler. 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Utöver detta gäller:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax  > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka 

tillfällen.   

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av 

ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller 

innehåller ljud medtydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om 

ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då 

den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en 

timme, även vid kortare händelser. 
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4 Beskrivning av verksamheten 
Vallentuna Returpark är en planerad återvinningsanläggning dit invånare i SÖRAB:s 
ägarkommuner och mindre företag kan lämna in sitt grovavfall för återvinning. I detta 
avsnitt beskrivs placeringen av anläggningen i förhållande till omgivningen samt vilka 
ljudkällor som identifierats kunna påverka den sammanlagda ljudutbredningen från 
verksamheten.  

4.1 Objektsbeskrivning 

I figur 1 visas placeringen av Vallentuna Returpark i förhållande till närliggande fastigheter 
som kan komma att påverkas av ljudutbredningen från anläggningen. Ett antal 
närliggande fastigheter i olika riktningar, benämnda ”A-F”, har studerats närmare för 
jämförelse med riktvärden som beskrivs i avsnitt 3. 

 

 
Figur 1. Översiktsbild över anläggningen, inringat med blått, och bostadshus, markerade med 

rött. 

 

Vallentuna 
Returpark 
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Figur 2. Översiktsbild över anläggningen. 

4.2 Beskrivning av ljudkällor och ljudalstrande moment 

Till grund för denna utredning ligger inmätningar av ljudkällor som gjordes vid Stockby 
Returpark på Lidingö år 2016. 

Trafiken på anläggningen är en av delarna i verksamheten som kommer att orsaka 
ljudbidrag till omgivningen. De fordon och maskiner som kommer att verka inne på 
området är lätt fordonstrafik (till största del personbilar), tung trafik i samband med 
lastning och lossning av containrar samt en hjullastare som tillhör anläggningen och 
används i verksamheten. 

Utöver trafiken finns ett antal moment som periodvis kommer medföra högre ljudnivåer. 
Dessa är rangering av containrar, komprimering av material i containrar med hjullastarens 
skopa och slängning av grovavfall i containrar. Avseende ljudbidrag från slängning av avfall 
i containrar domineras detta av containrar avsedda för trä och metall. 

Verksamheten på anläggningen planeras pågå: 

• Mån-Tors kl. 1200-2000 
• Fre-Sön kl. 0900-1600 

Intensiteten förväntas vara högst under helger, men också i perioder dag och kväll på 
vardagar. 
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I nedanstående tabell 2 redovisas de antal fordonsrörelser och händelser som utgör 
underlag till beräkningarna. 

Tabell 2. Beskrivning av ljudkällor och dess drifttider. 

Ljudkälla 
Mån-Tors 
(1200-2000) 

Fre-Sön 
(0900-1600) 

Lätt trafik 300 st/dag1 300 st/dag1 

Tung trafik 2 st/dag 2 st/dag 

Hjullastare 37,5 % drifttid 37,5 % drifttid 

Rangering 6 st/dag 6 st/dag 

Komprimering av material 5 min/tim 5 min/tim 
1 45 personbilar/tim till återvinningen. 

Ljudbidraget från slängning av grovavfall i containrar har beräknats statistisk utifrån 
resultatet av närfältsmätningar under en timme relaterat till aktuella fordonsflöden.  

Ljudbidraget som beräknats motsvarar en situation när intensiteten är hög, dvs under 
helger och i perioder under vardagar. 

I nedanstående tabell 3 redovisas de ljudeffekter som utgör underlag till beräkningarna, 
undantaget person- och lastbilstrafik. 

Tabell 3. Ljudeffekter för källor på området.  

Källa 
Ljudeffekter som använts vid beräkningar för oktavbanden  

63-8000 Hz samt A-vägd total ljudeffekt 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

Hjullastare  108 104 105 98 95 94 87 83 102 

Rangering 108 106 100 99 95 93 89 82 101 

Komprimering 99 94 96 98 99 98 95 91 104 

Metallcontainer (flöde 45 
personbilar/tim) 

81 84 81 85 86 88 88 86 94 

Träcontainer (flöde 45 
personbilar/tim) 

80 78 79 85 90 89 83 73 94 
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5 Beräkningar 
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.4. I programmet byggs en 
modell upp innehållande topografi, byggnader, markbeskaffenhet (t.ex. vatten, gräs eller 
asfalt) mm samt de aktuella ljudkällorna. Ljudkällorna har i modellen placerats på de 
platser där de förväntas förekomma. Programmet beräknar sedan ljudnivåbidraget i olika 
riktningar enligt beräkningsstandarden ”Environmental noise from industrial plants - 
General prediction method”, rapport 32 från Danish Acoustical Laboratory (DAL 32). 

Terrängmodellen har byggts upp av höjdmaterial från Lantmäteriet inköpt via dess 
karttjänst Metria. Materialet består av koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet 
rutnät, ett så kallat grid, med två meters upplösning. Medelfelet i höjd är mindre än  
0,5 m. 

För verksamhetsområdet har terrängen anpassats till det material som erhållits i figur 2. 

Utbredningen redovisas för fallet 2 m över mark i utbredningskartorna samt 2 m och 5 m 
i tabell för punktberäkningar vid fasad till bostad. 

5.1 Ekvivalent ljudnivå 

Buller från verksamheten påverkas av hur flödet med besökare ser ut. Intensiteten är 
normalt högre under helger, men också i perioder under dag och kväll på vardagar kan 
intensiteten vara hög. Beräkningarna som utförts motsvarar ett normalt driftfall för helger 
och när intensiteten är som högst i perioder under vardagar. Dimensionerande riktvärde 
för ekvivalent ljudnivå kväll och helg är 45 dBA. 

5.2 Maximal ljudnivå 

Riktvärde för maximala momentana ljudnivåer gäller endast nattetid kl 2200-0600. 
Maximala ljudnivåer är därför ej redovisade då ingen verksamhet förekommer nattetid. 
Moment som rangering, komprimering av material och slängning av grovavfall i containrar 
är dock inkluderade i den sammantagna beräknade ekvivalenta ljudnivån som 
anläggningen ger upphov till.  
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6 Redovisning av resultat 

6.1 Ekvivalent ljudnivå vid närliggande fastigheter 

Nedanstående redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid närliggande fastigheter 
som frifältsvärden på beräkningshöjder 2 m respektive 5 m över mark. 

Tabell 4. Punktberäkningar för A-vägda ekvivalenta ljudnivåer vid närliggande fastigheter.  

Beräkningspunkt/ 
fastighet 

Beräknad ekvivalent ljudnivå 
i dBA 

(2m/5m) 

Riktvärde ekvivalent ljudnivå i dBA  

Kväll 1800-2000 & 
helg 0900-1600 

Vardagar 0900-1800 

A 25/25 

≤45 ≤50 

B  30/30 

C 32/32 

D 38/38 

E 34/35 

F 33/33 

Beräknade värden i tabell 4 visar att verksamheten under kvällar och helger förväntas 
innehålla riktvärdet 45 dBA vid samtliga närliggande bostäder med god marginal. Även 
riktvärdet 50 dBA dagtid innehålls. 

6.2 Redovisning av bullerkartor 

I bilaga B01 redovisas beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA, 2 m ovan mark, och vid ett 
normalt driftfall för full drift. 

Färgskalan är vald så att gräns mellan grönt och gult fält representerar gränsen för det 
dimensionerande riktvärdet vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.  

Dimensionerande riktvärde är 45 dBA vilket avser riktvärdet för perioden kväll och helg. 
Vardagar dagtid tillåts 5 dBA högre ljudnivåer från verksamheten. 

7 Slutsatser 
I utredningen framgår att riktvärden enligt Naturvårdsverkets Rapport 6538 ”Vägledning 
om industri- och annat verksamhetsbuller” kan innehållas vid samtliga närliggande 
störningskänsliga bostäder under såväl dag som kväll, både vardagar och helger. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF Infrastructure AB (ÅF) utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning i Åbyholm, Vallentuna kommun. Inom området pågår 
detaljplanearbete för att möjliggöra för bostäder, parkmark med lekplats och vägar.  

Planområdet är beläget öster om Vallentuna centrum. Området utgörs idag av 
skogsmark, ett mindre antal fastigheter med villabebyggelse i anslutning till 
Åbyholmsvägen samt en obeväxt grusad yta i planområdets norra del. 

I området finns Åbyholms gård som har anor från början av 1800-talet. Gården 
förvärvades på 1930-talet av Åby tegelbruk som nyttjade lertäkterna som finns i 
området för tegeltillverkning. Delar av undersökningsområdet har utgjort plats för 
tippning och mellanlagring av massor med okänt ursprung. 

Den miljötekniska markundersökningen har omfattat jordprovtagning i 18 
provpunkter, asfaltsprovtagning längs Åbyholmsvägen i fyra provpunkter och 
grundvattenprovtagning i tre grundvattenrör. 

För jämförelse av resultat för jord har Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM 
(känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning) använts. 
Analysresultat för grundvatten har jämförts mot miljökvalitetsnormer för grundvatten 
(SGU), dricksvattenkriterier (Livsmedelsverket) och branschspecifika riktvärden för 
grundvatten vid bensinstationer (SPBI). Halter i asfalt har jämförts mot gränsvärden 
för tjärasfalt. 

Analysresultat av jord påvisar halter PAH och aromater över riktvärden för MKM i 
bärlager i Åbyholmsvägen. Halter bestående av tyngre alifater och PAH över KM har 
påträffats i ytlig jord i tre punkter inom övriga delar av området. I övrigt har inga 
halter över KM påträffats vid laboratorieanalys. Analys av asfalt påvisar PAH-halter 
under gränsvärden för tjärasfalt. Analysresultat av grundvatten understiger tillämpade 
jämförvärden. 

Spridningsförutsättningarna för påträffade föroreningar inom Åbyholmsvägen bedöms 
som låga. Enligt rekommendationer från Vägverket tillsammans med städerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm så kan asfalt med PAH-halter upp till 1000 mg/kg 
återanvändas i vägar i bärlager under tätt slitlager under vissa förutsättningar. 
Sammantaget bedöms föroreningar som påträffats i Åbyholmsvägen kunna ligga kvar 
under förutsättning att markanvändningen även framgent utgörs av hårdgjord vägyta 
och att området inte ligger inom känsligt område, till exempel vattenskyddsområde. 
Utförd förprojektering för VA-lösning innebär omfattande schaktarbeten i 
Åbyholmsvägen, något som ska föregås av upprättande av handlingsplan och anmälan 
om efterbehandling till miljökontoret med anledning av påträffade föroreningar. 

Påträffade förhöjda halter i förhållande till riktvärden för KM inom övriga delar av 
undersökningsområdet kan, vid framtida exploatering, utgöra risker för ångor i 
byggnader och exponering via intag av växter som odlas på platsen. 

Utifrån erhållna resultat och slutsatser i rubricerad rapport rekommenderas följande: 

· Påträffade PAH-förorenade massor i Åbyholmsvägen kan ligga kvar under 
förutsättning att marken även fortsättningsvis utgörs av asfalterat vägområde. 
Vid förändrad markanvändning eller nya förutsättningar på platsen som 
innebär att påträffade föroreningar exponeras på ett annat sätt, till exempel 
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för genomströmmande vatten, rekommenderas att en kompletterande 
riskbedömning med tillhörande åtgärdsförberedande undersökning utförs. 

· Vid schaktarbeten i Åbyholmsvägen ska försiktighetsåtgärder vidtas för att 
förhindra exponering för människor som vistas i och i närheten av schaktet.  

· Kompletterande provtagning för att avgränsa påträffade föroreningar inom 
delar av undersökningsområdet som ej omfattas av väg rekommenderas.  

· Inför schaktarbeten och planerade byggnationer behöver en handlingsplan tas 
fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat efterbehandlingsförfarande, 
åtgärdsmål med tillhörande riskbedömning och riktlinjer för hantering av 
förorenat material. Handlingsplanen utgör en del av anmälan om 
efterbehandling (se nedan) och beskriver hur påträffade föroreningar ska 
hanteras baserat på planerade byggnationer på platsen. 

Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrättas 
tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 

Senast sex veckor innan schaktarbeten påbörjas i förorenad mark ska en anmälan om 
efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
inlämnas till tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 
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1 Inledning 
På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF Infrastructure AB (ÅF) utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning i Åbyholm, Vallentuna kommun. Inom området pågår 
detaljplanearbete för att möjliggöra för bostäder, parkmark med lekplats och vägar. 
Som en del av förprojekteringen för detaljplanen har denna översiktliga miljötekniska 
markundersökning utförts. Syftet med undersökningen är att få information om 
markens status med avseende på föroreningar.  

Avgränsning 

Den miljötekniska markundersökningen fokuserar på områden inom planområdet där 
misstanke om föroreningar föreligger utifrån ett historiskt perspektiv. Miljökontoret, 
Vallentuna kommun, har, baserat på befintlig dokumentation hos kommunen, bedömt 
att risk för föroreningar ej föreligger i planområdets södra delar som idag är 
skogbeväxta. Undersökningen omfattar planområdets norra delar samt 
Åbyholmsvägen som löper genom planområdet.  

 

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Uppdragsledare:   Chris Ball 
Tel: 010-505 19 99 

     E-mail: chris.ball@afconsult.com 

Handläggare Miljö:    Helene Spets 
Tel: 010-505 26 30 

     E-mail: helene.spets@afconsult.com 
      

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering 
Planområdet är beläget öster om Vallentuna centrum och ramas in av väg 268, 
Angarnsvägen, i söder, Lindholmsvägen i väster och norr samt Åby allé i öster. Från 
Lindholmsvägen grenar Åbyholmsvägen som löper genom planområdet. Området 
utgörs idag av skogsmark, ett mindre antal fastigheter med villabebyggelse i 
anslutning till Åbyholmsvägen samt en obeväxt grusad yta i planområdets norra del.  

I anslutning till planområdet på motsatt sida Lindholmsvägen finns en idrottsplats och 
ett skogsområde i öster samt bostadsområden. Ca 500 meter väster om 
undersökningsområdet ligger Vallentuna station och handelsområden.  

Ca 2 km åt nordost finns Angarnssjöängens naturreservat som är Natura 2000-
skyddat enligt fågeldirektivet. Vid norra delen av Vallentunasjön finns Kyrkvikens 
naturreservat. Se Figur 1. Området är inte beläget inom något skyddat område enligt 
miljöbalken (VISS 2018). 
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Figur 1. Översiktskarta. Planområdet är beläget inom svart inringning. Bildkälla: Hitta.se. 

2.2 Jordarter, berggrund och grundvatten 
Jorddjup varierar enligt SGU:s kartgenerator mellan ytliga djup på mellan 0-1 meter 
till större djup på 5-10 meter. Jordarter består av sandig morän i planområdets 
centrala delar, postglacial finsand i dess västra del och partier med lera i dess 
nordöstra del (SGU Karttjänst). Det förekommer även mindre partier med ytligt berg.  

Rubricerad undersökning ger vid handen att området består av fyllnadsmaterial med 
mäktigheter som varierar mellan 0,4 och 2 m. Fyllnadsmaterialet underlagras av 
morän i fraktioner som varierar mellan grus, sand och silt, i vissa punkter med inslag 
av lera.  

I de tre grundvattenrör som installerades inmättes grundvattenytan till mellan 0,91 
och 1,63 meter under markytan ( m. u. my.). 

Ca 1 km åt sydost är Kyrkviken som är en del av Vallentunasjön belägen. 
Undersökningsområdet ligger inom Vallentunasjöns delavrinningsområde (VISS). 
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Figur 2. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta. Undersökningsområdet markeras inom svart 
inringning. © Sveriges Geologiska Undersökning 

 

2.3 Brunnar 
Enligt SGU:S brunnsarkiv finns flertalet energibrunnar i närområdet varav en är 
belägen inom planområdet. Två vattenbrunnar har noterats inom en radie av 500 
meter från planområdet, den ena ca 300 meter norrut i anslutning till idrottsplatsen 
och den andra är belägen ca 400 meter söder om området. 

3 Historik och planerad markanvändning 

3.1 Historik 
I områdets nordvästra del finns Åbyholms gård som består av en huvudbyggnad och 
två sidobyggnader. Av kartmaterial från 1825 framgår att det historiskt funnits fler 
byggnader på platsen, av vilka alltså tre återstår (Björk, 2004). Gården har huserat 
handelsbod, ”skjuts-station”, hållplats med stall där kuskar med häst-skjuts kunde 
rasta sina hästar eller där sändebud/postiljoner kunde byta häst, samt krog 
(Vallentuna bildarkiv, webbtjänst, foto med löpnummer 352, Björk 2004, e-post 2017-
12-06). På Åbyholms gård har även häradsting hållits under 1800-talet, då i en 
byggnad som var belägen öster om Åbyholmsvägen. Efter att gården år 1936 köptes 
av Åby tegelbruk, som låg i ett område strax norr om Vallentuna centrum, användes 
gården under 1940- och 50-talen som arbetarbostad åt tegelbruksarbetare. 
Tegelbruket nyttjade även lertäkterna som fanns i området för tegeltillverkningen 
(Björk 2004).  

Vallentuna kommun har inte någon kännedom om tidigare utredningar inom 
undersökningsområdet, men det finns misstankar om att det kan finnas tippade 
massor och gamla upplag inom området. Mellanlagring av massor har även skett på en 
yta om ca 1,2 hektar i Svevias regi. Upplagsplatsen är en fd. fotbollsplan som tillhörde 
Vallentuna IP men som delades av när Lindholmsvägen byggdes. Inga uppgifter har 
framkommit om vad för typ av massor som mellanlagrats på platsen (E-post 2017-12-
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05). Det finns heller inga noteringar om området eller dess grannfastigheter i 
länsstyrelsens EBH-arkiv. I Figur 3 framgår läget där tippning och mellanlagring av 
massor misstänks ha ägt rum. Tippning har även ägt rum i område norr om Åbyholms 
gård där kommunens mark- och driftentreprenörer tidigare tippat jord- och växtrester 
mm (E-post 2017-12-05). 

 

 

Figur 3. Enligt uppgift har tippning ägt rum inom området. Den obeväxta grusade ytan 
till höger i bild har använts för mellanlagring av massor. Yta där tippning och lagring 
av massor kan ha/har ägt rum markeras inom tunn röd streckning. I bilden markeras 
även läge för Åbyholmsvägen och Åbyholms gård. Bildkälla: E-post Vallentuna 
kommun 2017-11-16. 

3.2 Planerad markanvändning 
Pågående detaljplanearbete kommer att möjliggöra för en vidareutveckling av området 
som bostadsområde med tillhörande vägar och gångstråk. Väster om Åbyholmsvägen 
planeras för anläggande av lekplats och dagvattendamm. Det finns förslag i 
förprojektering för detaljplanen på att flytta delar av södra Åbyholmsvägen ca en 
vägbredd åt väster, bygga till en trottoar längs vägen samt att anlägga ledningssystem 
för omhändertagande och fördröjning av dagvatten i vägkroppen innan det leds vidare 
till dagvattendamm. Ledningssystemet kommer att innebära att dagvatten som 
uppstår transporteras och fördröjs i för ändamålet tänkta ledningar som avskiljs från 
övriga vägmassor med täta skikt. Nämnda arbeten i Åbyholmsvägen kommer att 
innebära schakt ned till ca två meter under markytan. 

4 Riktvärden 

4.1 Jord  
Naturvårdsverket har publicerat generella riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket, 2009). De generella riktvärdena har tagits fram för två olika typer 
av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

Åbyholms gård 

Plan/grusad yta, 
mellanlagring  

Åbyholmsvägen 

Tippning  
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Vid KM skall markkvaliteten inte begränsa valet av markanvändning. Det betyder att 
alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid och att 
de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Vid MKM begränsas 
valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvatten på ett avstånd av 
cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. 

Området Åbyholm i Vallentuna kommun är detaljplanelagt för bostadsändamål och 
tanken är att området framöver ska förtätas med bostäder och kvartersgator samt 
inrymma parkmark med lekplats. Området omfattas därför av Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM.  

4.2 Grundvatten 
Som jämförvärden för uppmätta halter i grundvatten har Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för 
grundvatten, SGU-FS 2013:2, tillämpats i första hand. Analysresultat för grundvatten 
jämförs även mot Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLVFS 2015:3). 

Då de parametrar som det finns framtagna riktvärden för inom ramen för 
miljökvalitetsnormer är begränsande relateras analysresultaten för summaparametrar 
avseende PAH även till SPBI:s (Svenska petroleum- och biodrivmedelsinstitutets) 
branschspecifika riktvärden för grundvatten (SPBI 2010). SPBI (2010) har i rapporten 
”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar” gett förslag på 
branschspecifika riktvärden som gäller för organiska föroreningar i grundvatten. I 
rapporten anges att framtagna riktvärden i första hand är avsedda att användas för 
förorenade drivmedelsanläggningar. Om de antaganden som gjorts vid framtagandet 
av de branschspecifika riktvärdena överensstämmer med andra områden/objekt kan 
framtagna riktvärden även appliceras på andra petroleumförorenade områden. 
Riktvärdena har beräknats för att gälla i grundvatten i anslutning till ett källområde. 

4.3 Asfalt 
Äldre asfaltsbeläggningar, lagda 1973 eller tidigare, kan innehålla höga halter av 
stenkolstjära och därmed förenade höga halter PAH. Asfalt med PAH-halter >70 mg/kg 
räknas som tjärasfalt. Gränsen för farligt avfall går vid PAH-halter på 1000 mg/kg. 

Enligt rekommendationer från Vägverket tillsammans med städerna Malmö, Göteborg 
och Stockholm så kan asfalt med PAH-halter upp till 300 mg/kg återanvändas i vägar i 
bärlager under tätt slitlager (faktablad, Göteborgs stad). 

5 Genomförande 
Den miljötekniska markundersökningen genomfördes 12-14 december 2017. 
Renspumpning av grundvattenrör utfördes 2017-12-13. Omsättning och provtagning i 
grundvattenrör utfördes 2017-12-20. Inför undersökningen upprättades en 
provtagningsplan som granskades av beställare och miljökontoret i Vallentuna 
kommun innan fältarbeten påbörjades. Provpunkterna placerades spritt över området 
samt med hänsyn till områdets historik. Situationsplaner med lägen för provpunkter 
återfinns i Bilaga 1. Fältprotokoll från den genomförda jordprovtagningen återfinns i 
Bilaga 2.  
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5.1 Provtagning 

5.1.1 Jord 

Jordprovtagning utfördes med jordskruv monterad på en borrbandvagn i 18 punkter i 
december 2017. Prover uttogs jordartsvis från markytan i intervaller om ca 0,5-1 
meter beroende på jordartsföljder. Provtagning av jord utfördes i samtliga punkter 
enligt tidigare upprättad provtagningsplan med undantag för provpunkt M016 där 
jordprovtagning utgick på grund av ledningar i mark. Provtagningen dokumenterades i 
fältprotokoll avseende okulära intryck, jordarter och provtagningsnivåer. Jordprover 
insamlades i provburkar av glas tillhandahållna av laboratoriet. Samtliga jordprover 
uttogs även i diffusionstäta påsar för fältanalys med avseende på lättflyktiga kolväten 
med PID-instrument (fotojonisationsdetektor). Prover för PID-analys värmdes till 
rumstemperatur innan fältanalys genomfördes. 

Baserat på okulära intryck och resultat från fältanalys valdes ett urval av uttagna 
jordprover ut för analys på laboratorium. Jordprover från 15 av totalt 18 provpunkter 
analyserades på laboratorium. Totalt uttogs 61 jordprover varav 17 analyserades på 
laboratorium. Uttagna jordprover förvarades svalt och mörkt i fält och under 
transporter. 

5.1.2 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs genom kärnborrning genom hela mäktigheten av bunden asfalt 
ned till underliggande bärlager. Asfaltskärnornas tjocklek mättes och proverna 
bedömdes avseende lukt och ytkonsistens. Av fyra uttagna asfaltsprover utfördes 
analys avseende PAH:er på ackrediterat laboratorium på två st. 

5.1.3 Grundvatten 

Grundvattenrör i PEH-plast, Ø 63 mm, installerades i punkterna 17A002M, 17A009M, 
17A012M och 17A015M 12-13 december 2017. Rören installerades med Rådasand 
närmast filtersektionen och tätades med bentonit. Provtagning av grundvatten 
utfördes 2017-12-20. Rören omsättningspumpades med om möjligt tre rörvolymer 
innan provtagning. Rören renspumpades en vecka innan provtagning, 2017-12-13.  
Renspumpningsprotokoll och installationsdata återfinns i Bilaga 2. 

5.2 Analyser 
Analysomfattning bestämdes i fält med utgångspunkt i okulära intryck, 
omgivningsförhållanden samt enligt riktlinjer i provtagningsplan. Samtliga analyser 
utfördes på ackrediterat laboratorium (Eurofins). Fullständiga analysrapporter från 
laboratoriet återfinns i Bilaga 4. 

5.2.1 Jord 

Som riktlinje för laboratorieanalysurval per provpunkt användes ca en analys per 
provpunkt, men i vissa provpunkter har laboratorieanalysen utökats medan bedömning 
i andra provpunkter enbart baseras på okulär kontroll samt fältanalys. Bedömning och 
urval för laboratorieanalyser baseras på okulära intryck i fält, omgivningsförhållanden 
samt riktlinjer i provtagningsplan.  

Jordproverna analyserades med avseende på: 

� Metaller – arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel, 
vanadin, zink samt kvicksilver.  

� Alifatiska och aromatiska kolväten 
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� BTEX - bensen, toluen, etylbensen, xylen 
� PAH - Polycykliska aromatiska kolväten 

� PCB – Polyklorerade bifenyler 

5.2.2 Asfalt 

Totalt skickades två av fyra asfaltsprover för analys på laboratorium. Asfaltsproverna 
analyserades med avseende på PAH. 

5.2.3 Grundvatten 

Totalt skickades tre grundvattenprover för analys på laboratorium. 
Grundvattenproverna analyserades med avseende på: 

� VOC -Flyktiga organiska föreningar 
� PAH - Polycykliska aromatiska kolväten 

� PCB – Polyklorerade bifenyler 
� Ftalater 

� Klorbensener 

� Alifatiska och aromatiska kolväten 

� Kväve 

� Klorinnehållande semivolatila organiska föreningar 

6 Resultat 
Situationsplan med provpunkter återfinns i Bilaga 1. Fältprotokoll från jordprovtagning 
och renspumpning av grundvattenrör återfinns i Bilaga 2. Resultatsammanställning för 
analyserade jordprov återfinns i Bilaga 3. Fullständiga analysrapporter från Eurofins 
återfinns i Bilaga 4.  

6.1 Jord 

6.1.1 Okulära intryck och fältanalyser 

Mark inom undersökningsområdet består av fyllnadsmaterial företrädesvis bestående 
av grusig sand. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar inom hela 
undersökningsområdet mellan 0,4 meter och 2 meter. Inom Åbyholmsvägen varierar 
fyllnadsmaterialets mäktighet mellan 1,6 och 1,8 meter i den norra och mellersta 
delen av vägen, och en meter i provpunkt 17A019 belägen i vägens sydligaste del. 

Vid provtagningen noterades en tegelbit i provpunkt 17A006M belägen i områdets 
nordvästra del. I övrigt gjordes inga iakttagelser som indikerar förekomst av 
markföroreningar.  

Fältanalys med PID-instrument för lättflyktiga kolväten resulterade i halter <5 ppm i 
samtliga jordprover utom tre. Högst halt, 44 ppm, påvisades i provpunkt 17A002M 0-
0,4 m u my följt av 22 ppm i provpunkt 17A004M 0-0,4 m. u. my. och 8,9 ppm i 
provpunkt 17A018M 1,3-1,8 m. u. my. 

6.1.2 Laboratorieanalyser 

PAH:er i förhöjda halter i förhållande till KM och MKM påträffades i fyllnadsmaterial i 
samtliga tre provpunkter placerade inom Åbyholmsvägen.  

I provpunkt 17A017M i ytlig jord, 0,08-0,5 m. u. my, översteg samtliga 
summaparametrar för PAH riktvärden för KM och MKM. Halt PAH med medelhög 
molekylvikt uppmättes i denna punkt till 260 mg/kg (KM: 3,5 mg/kg), och PAH med 
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hög molekylvikt uppmättes till 190 mg/kg (KM: 1 mg/kg). I provpunkt 17A018M på 
nivå 1,3-1,8 m. u. my uppmättes PAH med hög molekylvikt till 29 mg/kg och 
medelhög molekylvikt till 42 mg/kg. Analys på bedömd naturlig morän i 17A018M 
påvisar PAH-halter i intervallet KM-MKM. I provpunkt 17A019 i ytlig jord, 0,09-0,5 m. 
u. my., uppmättes PAH med hög molekylvikt till 11 mg/kg och medelhög molekylvikt 
till 12 mg/kg. I provpunkterna 17A017M och 17A018M förekommer även aromatiska 
kolväten i halter på upp till 17 gånger riktvärdet för KM. 

Förhöjda halter PAH:er i förhållande till KM har även påträffats i ytlig jord i 
provpunkterna 17A004M och 17A006M (4,3 och 4,9 mg/kg för PAH med hög  
respektive medelhög molekylvikt i 17A003M samt 3,1 mg/kg för PAH med hög 
molekylvikt i 17A006M). Halt tyngre alifater i ytlig jord, 0-0,5 m. u. my., i 17A001M 
överstiger KM (uppmätt halt: 350 mg/kg, KM: 100 mg/kg).  

Övriga analyserade halter understiger riktvärden för KM. 

6.2 Asfalt 
Resultat från laboratorieanalys av asfalt samt okulära iakttagelser framgår av Tabell 1. 
Påvisade halter från laboratorieanalys indikerar ej förekomst av tjärasfalt. 

Tabell 1. Sammanställning asfaltsanalyser. 

 Tjocklek 
(cm) 

Okulär 
bedömning 

Resultat 
laboratorieanalys, 
∑PAH-16 

17A016M 4 Kladdig yta, 
ingen lukt 

1,6 

17A017M 9 Torr yta, ingen 
lukt 

- 

17A018M 7 Torr yta, ingen 
lukt 

- 

17A019M 9 Torr yta, ingen 
lukt 

1,7 

 

6.3 Grundvatten 
Analyserade halter metaller (filtrerade) understiger samtliga jämförvärden.  

Övriga analyserade parametrar understiger laboratoriets rapporteringsgränser samt 
tillämpade jämförvärden. Undantag är analyserade halter summa PAH med hög 
molekylvikt samt den enskilda parametern bens(a)pyren, där laboratoriets 
rapporteringsgränser överstiger vissa jämförvärden.  

7 Slutsats 
Rubricerad undersökning påvisar PAH i halter på upp till 190 gånger riktvärdet för 
känslig markanvändning och aromater i halter på upp till 17 gånger KM i 
fyllnadsmassor under Åbyholmsvägen. Påträffade halter förekommer både i ytlig jord 
(0-1 m. u. my.) samt djupare i markprofilen (1,3-1,8 m. u. my.). Förhöjda halter 
förekommer även i bedömd naturlig sandig morän under Åbyholmsvägen. Påträffade 
föroreningar i vägkroppen bedöms härröra från fyllnadsmassor som transporterats till 
platsen i samband med att vägen byggdes. Analys av asfalt från Åbyholmsvägen 
påvisar låga halter PAH och därmed ingen förekomst av stenkolstjära.  

Spridningsförutsättningarna för påträffade föroreningar inom Åbyholmsvägen beror på 
om det finns genomströmmande vatten i det förorenade bärlagret eller ej. Vägen är 
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hårdgjord vilket förhindrar infiltration. Baserat på uppmätta grundvattenytenivåer i 
undersökningsområdet, som varierar mellan +20,9 i väster (17A015) och +32,45 i 
öster (17A012), bedöms grundvattenytans riktning gå mot väster. Antaget att 
grundvattenytans gradient fördelar sig jämnt över området bedöms den vid läge för 
vägen ligga på ca +25, dvs. ca en meter under det förorenade fyllnadsmaterialet. Inte 
heller påträffades något vatten i bärlagret i samband med provtagningen. Uppmätta 
halter PAH på bedömd naturlig morän på nivå 1,8-2,3 meter under markytan i 
provpunkt 17A018 underskrider envägskoncentrationer för skydd av grundvatten. 
Baserat på nu erhållen information bedöms spridningsförutsättningarna för påträffade 
föroreningar inom Åbyholmsvägen vara låga med anledning av bedömd mycket låg 
förekomst av genomströmmande vatten. Påträffade föroreningshalter i vägkroppen 
kan förväntas ha en negativ inverkan på markmiljön då de överstiger 
envägskoncentrationer för skydd av markmiljö. Markmiljöns skyddsvärde i vägkroppen 
bedöms dock som lågt med anledning av markens användningsområde som väg och 
att förutsättningarna för markmiljö redan är störda på grund av begränsad tillgång till 
solljus och nederbörd. Enligt rekommendationer från Vägverket så kan asfalt med 
PAH-halter upp till 300 mg/kg återanvändas i vägar i bärlager under tätt slitlager. 
Asfalt med PAH-halter mellan 300 och 1000 mg/kg kan återanvändas med vissa villkor 
inom områden som ej är känsliga, till exempel vattenskyddsområden (Vägverket 
2004). Rubricerat objekt är inte beläget inom vattenskyddsområde eller skyddat 
område enligt miljöbalken (VISS 2018). Sammantaget bedöms föroreningar som 
påträffats i Åbyholmsvägen kunna ligga kvar under förutsättning att 
markanvändningen även framgent utgörs av hårdgjord vägyta.   

Ett förslag som framtagits inom ramen för förprojektering för detaljplanearbetet 
innebär att delar av vägens läge förflyttas ca en vägbredd åt väster samt med en 
tillbyggd trottoar. Dagvatten som uppstår hanteras i vattentätt ledningssystem i 
vägkroppen varefter det avleds till dagvattendammar i områdets västra del. 
Föreslagen lösning för hantering av dagvatten i vägen innebär ej någon kontakt mellan 
vattnet och de förorenade massorna varför spridningsförutsättningarna ej bedöms 
påverkas negativt i förhållande till nuvarande markanvändning. Detta förutsätter därtill 
att påträffade förorenade massor vid nuvarande läge för vägen även framgent 
överlagras av hårdgjord yta. Förslaget innebär att omfattande schaktarbeten ned till ca 
två meter under markytan kommer att utföras i påträffade föroreningar i vägkroppen. 
Detta ska föregås av en anmälan om efterbehandling till miljökontoret samt 
upprättande av en handlingsplan samt riskbedömning som fastställer åtgärdsmål, 
schaktförfarande och riktlinjer för omhändertagande av förorenat material, se 
Rekommendationer nedan.  

I övriga delar av undersökningsområdet har förhöjda PAH-halter påträffats i halter 
över KM men under MKM. PAH med hög och medelhög molekylvikt förekommer i ytlig 
jord i 17A004 belägen öster om Åbyholmsvägen. PAH med hög molekylvikt 
förekommer i ytlig jord i 17A006 belägen i undersökningsområdets nordvästra del. 
Inom undersökningsområdets östra del förekommer mellanlagring av massor samt viss 
fordonstrafik i samband med i- och urlastning av massor. Påträffad halt tyngre alifater 
i ytlig jord i punkt 17A001 kan härröra från nämnda verksamhet. Inga av dessa 
förhöjda halter är avgränsade i vertikalled. Påträffade förhöjda halter i förhållande till 
riktvärden för KM inom dessa delar av undersökningsområdet kan, vid framtida 
exploatering, utgöra risker för ångor i byggnader och exponering via intag av växter 
som odlas på platsen.  

Jordlagerföljden inom undersökningsområdet består av fyllnadsmassor med sandig, 
grusig karaktär underlagrat av naturlig mark med genomsläpplig morän av sand och 
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grus. Grundvattennivån har inmätts på mellan 0,91 och 1,63 m. u. my. och i två av tre 
provpunkter där grundvattenrör installerats förekommer grundvatten i 
fyllnadsmaterialet. I grundvatten har inga förhöjda halter i förhållande till tillämpade 
jämförvärden alternativt över laboratoriets rapporteringsgränser påvisats. 

7.1 Rekommendationer 
Utifrån erhållna resultat och slutsatser i rubricerad rapport rekommenderas följande: 

· Påträffade PAH-förorenade massor i Åbyholmsvägen kan ligga kvar under 
förutsättning att marken även fortsättningsvis utgörs av asfalterat vägområde. 
Vid förändrad markanvändning eller nya förutsättningar på platsen som 
innebär att påträffade föroreningar exponeras på ett annat sätt, till exempel 
för genomströmmande vatten, rekommenderas att en kompletterande 
riskbedömning med tillhörande åtgärdsförberedande undersökning utförs. 

· Vid schaktarbeten i Åbyholmsvägen ska försiktighetsåtgärder vidtas för att 
förhindra exponering för människor som vistas i och i närheten av schaktet.  

· Kompletterande provtagning för att avgränsa påträffade föroreningar inom 
delar av undersökningsområdet som ej omfattas av väg rekommenderas.  

· Inför schaktarbeten och planerade byggnationer behöver en handlingsplan tas 
fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat efterbehandlingsförfarande, 
åtgärdsmål med tillhörande riskbedömning och riktlinjer för hantering av 
förorenat material. Handlingsplanen utgör en del av anmälan om 
efterbehandling (se nedan) och beskriver hur påträffade föroreningar ska 
hanteras baserat på planerade byggnationer på platsen.  

Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrättas 
tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 

Senast sex veckor innan schaktarbeten påbörjas i förorenad mark ska en anmälan om 
efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
inlämnas till tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 
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Provtagningsprotokoll, vattenprov

Projektnamn: Förprojektering Åbyholm Datum:

Uppdragsnr: Plats:

Uppdragsledare: Provtagare: 

Provpunkt Peristaltisk 
pump

Ny eller 
befintlig slang

Bailer Annat (beskriv) Avstånd r.ö.k - 
gv.yta (m) innan 
provtagning

Omsättnings-
pumpat (L)

Tidpunkt Provmängd
(L)

17A002 ja Ny 2,65 12 09.00 1,18

17A012 ja Ny 1,85 11 13.00 1,18

17A015 ja Ny 1,86 5 14.00 1,18

klart

klart

klart

2017-12-20

744369 Åbyholm

Sara Mancini Sara Mancini

Utrustning Vattenprover

Provtagningsutrustning
(Klarhet/utfällning, färg/lukt, 
filtrering/konservering)

Anmärkningar



                                      Åbyholm, Vallentuna 

 Vallentuna kommun 
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Fältnoteringar och utförda laboratorieanalyser, jord 

Provtagningsdatum: 12-14/12-2017 

Provtagare: Helene Spets, Sara Mancini 

 

Punkt 

  
Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning 
enligt SGF  

Kommentar 

  
PID Lab 

17A001M 0-0,5 stgrSa/F  <5 X 

 0,5-1,2 stgrSa/F  <5  

 1,2-2 saSi  <5  

 2-3 Si blött <5  

      

17A002M 0-0,4 sileSa/F 

Grundvattenrör installerat ned till 
3 m u my, filtersektion 1-3 m u 
my. 

44 X  

 0,4-1 Sa/F Rostbrun sand <5 X 

 1-2 Sa/F 
Blött. Lodad gvy 2017-12-20: 1,62 
m. u. my. 

<5  

 2-3 grSa/Mn  <5  

      

17A003M 0-0,5 grSa/F  <5  

 0,5-1 Let  <5  

 1-2 letSi blött <5 X 

      

17A004M 0-0,4 Mu(vx)/F  22 X 

 0,4-1 Sa/F  <5  

 1-1,5 grSa/Mn  <5  

 1,5-2 grSa/Mn Blött. Borrstopp på 2 m u my <5  

      

17A005M 0-0,4 Mu/F  <5  

 0,4-1,1 Sa/F  <5  

 1,1-1,8 grSa/Mn Borrstopp på 1,8 m u my <5  

      

17A006M 0-0,6 sagrLe/F Tegelbit <5 X 

 0,6-1,2 sagrLe/F  <5  

 1,2-1,7 siSa  <5  

      

17A007M 0-0,8 grsaMu/F Borrstopp på 0,8 m u my <5 X 

      

17A008M 0-0,4 Mu  <5  

 0,4-0,8 Sa Borrstopp på 0,8 m u my <5  

      

17A009M 0-0,4 Mu/F 

Grundvattenrör installerat ned till 
2 m u my, filtersektion 1-2 m u 
my. 

<5  

 0,4-0,8 grSa/F  <5 X 

 0,8-2 saSi Blött. Borrstopp på 2 m u my. <5  

      

17A010M 0-0,4 Mu/F  <5  

 0,4-1 grSa/F  <5  

 1-1,7 grSa/Mn  <5 X 
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Punkt 

  
Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning 
enligt SGF  

Kommentar 

  
PID Lab 

 1,7-2 Sa  <5  

 2-3 Si  <5  

      

17A011M 0-0,5 stgrSa/F  <5 X 

 0,5-1 stgrSa/F  <5  

 1-1,7 stgrSa/F  <5  

 1,7-2 Let  <5  

 2-3 grSa/Mn  <5  

      

17A012M 0-0,5 stsaGr/F 

Grundvattenrör installerat ned till 
3 m u my, filtersektion 1-3 m u 
my. 

<5 X 

 0,5-1 stsaGr/F 
Lodad gvy 2017-12-20: 0,91 m. u. 
my. 

<5  

 1-1,5 stsaGr/F  <5  

 1,5-2 saGr/Mn Blött <5  

 2-3 Si  <5  

      

17A013M 0-0,7 saMu Borrstopp på 0,8 m u my <5  

      

17A014M 0-0,4 grSa/F  <5  

 0,4-1 Sa  <5 X 

 1-1,6 leSa  <5  

      

17A015M 0-0,6 stgrLe/F 

Grundvattenrör installerat ned till 
3 m u my, filtersektion 1-3 m u 
my. 

<5 X 

 0,6-1,2 Sa  <5  

 1,2-2 leSa 
Blött. Lodad gvy 2017-12-20: 1,63 
m. u. my. 

<5  

 2-3 Sa  <5  

      

17A016M 0-0,04 Asfalt   X 

   
Jord provtagning ej möjlig pga 
ledningar 

  

      

17A017M 0-0,08 Asfalt    

 0,08-0,5 stSa/F  <5 X 

 0,5-1 stSa/F  <5  

 1-1,6 stSa/F  <5  

 1,6-2 Sa/Mn 
Ev naturlig. Borrstopp i trolig 
morän 

<5  

      

17A018M 0-0,07 Asfalt    

 0,3-0,8 stSa/F  <5  

 0,8-1,3 stSa/F  <5  

 1,3-1,8 stSa/F  8,9 X 

 1,8-2,3 Sa/Mn Troligen naturlig <5 X 
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Punkt 

  
Nivå 

[m u my] 

Prel. geoteknisk 

benämning 
enligt SGF  

Kommentar 

  
PID Lab 

17A019M 0-0,09 Asfalt    

 0,09-0,5 stSa/F  <5 X 

 0,5-1 stSa/F  <5  

 1-2 Sa/Mn  <5  

 



Renspumpning

Projektnamn: Förprojektering Åbyholm Datum: 

Uppdragsnr: 737531 Plats:

Uppdragsledare: Helene Spets Provtagare: 

Provpunkt
Rördimension 
ytterdiameter 

(mm)

Filternivå från 
markytan     

(m)

r.ö.k - 
markyta   

(m)

Gv-nivå 
(r.ö.k.) FÖRE 

pumpning
(m)

Gv-nivå (r.ö.k.) 
EFTER 

pumpning
(m)

Gv-nivå (r.ö.k.) 
EFTER 5 min 
återhämtning 

(m)

Djup till botten 
av rör från r.ö.k 

(m)

Volym 
pumpat (L)

Tömt 
Ja/Nej

17A002M 63 2,04-4,04 1,03 2,51 2,8 7,72 4,04 6 nej

17A012M 63 1,04-3,04 0,94 1,95 3,04 2,8 3,04 6 ja

17A15M 63 1,04-3,04 0,23 2,8 3,04 3,04 0,5 0,5 ja

Anmärkningar (Färg, lukt. osv)

2017-12-13

Åbyholm

Sara Mancini

lerigt

lerigt

dålig omsättning

Kommentarer: • Djup till botten av röret ska jämföras med borrprotokoll.• Vilken metod som använts/utrustning för renspumpning. • Avstånd grundvattenyta och röröverkant före renspumpning och efter 
renspumpning. • Volym renspumpat vatten. • Fältobservationer så som färg, lukt osv. • Om grundvattenröret tömdes. • Hur utrustning rengjorts mellan varje punkt.



Bilaga 3 Sammanställning Analysresultat Grundvatten
Åbyholm, Vallentuna kommun

Ämne Enhet
SGU 2013:2, 
riktvärde för 
grundvatten

SLVFS 
2015:3
otjänligt

SPBI ångor i 
byggnader

SPBI 
ytvatten

SPBI, skydd av 
dricksvatten

SPBI, 
Bevattning

SPBI, 
Våtmarker

17A002 17A012 17A015

Metaller
As (filtrerat) µg/l 10 10 0,17 0,29 0,6
Ba (filtrerat) µg/l 22 18 9,5
Cd (filtrerat) µg/l 5 5 0,01 0,017 0,029
Co (filtrerat) µg/l 0,16 0,12 0,47
Cr (filtrerat) µg/l 50 0,15 0,17 0,74
Cu (filtrerat) µg/l 2000 1,6 4,8 6
Hg (filtrerat) µg/l 1 1 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Ni (filtrerat) µg/l 20 0,34 3,3 1,9
Pb (filtrerat) µg/l 10 10 50 0,015 0,043 0,19
Zn (filtrerat) µg/l 0,91 2,3 2,2
V (filtrerat) µg/l 0,41 0,46 0,64
PAH
bens(a)pyren µg/l 0,01 0,01 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PAH L µg/l 2000 120 10 80 40 < 1,0 < 1,0 < 1,0
PAH M µg/l 10 5 2 10 15 < 1,0 < 1,0 < 1,0
PAH H µg/l 300 0,5 0,05 6 3 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Övriga ämnen
Alifater, aromater <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.
PCB 7 <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.
Ftalater <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.
Klorbensener <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.
Klorinnehållande SVOC <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.
Kväve <rapp.gr. <rapp.gr. <rapp.gr.

1(1)



Bilaga 3 Sammanställning av analysresultat jord, översiktlig miljöteknisk markundersökning, Åbyholm, Vallentuna kommun
Provtagningsdag 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-14 2017-12-14
Provpunkt 17A001M 17A002M 17A002M 17A003M 17A004M 17A006M 17A007M 17A009M 17A010M 17A011M 17A012M 17A014M 17A015M 17A017M 17A018M 17A018M 17A019M
Djup 0-0,5 0-0,4 0,4-1 1-2 0-0,4 0-0,6 0-0,8 0,4-0,8 1-1,7 0-0,5 0-0,5 0,4-1 0-0,6 0,08-0,5 1,3-1,8 1,8-2,3 0,09-0,5
Torrsubstans % 94,1 94,8 96,8 87,8 96,3 76,7 86,1 99,7 90,1 95,3 93 96,5 80,2 95,2 95,1 87 95,3
Alifater

>C5-C8 mg/kg Ts 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C8-C10 mg/kg Ts 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
>C10-C12 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C12-C16 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C5-C16 mg/kg Ts 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 12 < 9,0 < 9,0 < 9,0
>C16-C35 mg/kg Ts 100 1000 350 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 31 < 10 < 10 < 10

Aromater

>C8-C10 mg/kg Ts 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
>C10-C16 mg/kg Ts 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 51 16 1,6 2,9
>C16-C35 mg/kg Ts 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 0,97 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 86 19 1,6 5,4

BTEX

Bensen mg/kg Ts 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg Ts 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M/P/O-Xylen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

PAH

Låg mg/kg Ts 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,063 < 0,045 < 0,045 16 5,1 0,55 0,68
Medelhög mg/kg Ts 3,5 20 < 0,075 0,092 < 0,075 < 0,075 4,9 3,1 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,62 < 0,075 < 0,075 260 42 5,4 12

Hög mg/kg Ts 1 10 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11 4,3 3,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,68 < 0,11 < 0,11 190 29 3,2 11

Metaller

Arsenik As mg/kg Ts 10 25 < 2,0 < 1,9 < 1,9 < 2,1 < 1,9 < 2,4 < 2,1 < 1,9 < 2,0 < 1,9 < 2,0 < 1,9 < 2,3 < 1,9 < 1,9 < 2,1 < 1,9
Barium Ba mg/kg Ts 200 300 37 21 8,9 21 7 57 30 16 22 28 27 18 41 28 21 15 17
Bly Pb mg/kg Ts 50 400 3,8 7,6 3,5 4,9 3,4 15 8,2 2,9 3,6 5 6,4 1,9 8,3 11 6,3 1,9 3,7
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 5,4 3,5 2,1 3,4 2,7 6,5 4,7 3,5 3,8 3,8 5,4 2,6 4,3 3,8 4,4 2,8 2,8
Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 22 5,1 1,8 9,1 2,9 16 6,5 3,8 11 10 11 2,4 8,8 11 7,1 2,3 3
Krom Cr mg/kg Ts 80 150 20 11 7,1 11 11 20 14 7,7 18 15 17 6,8 16 9,7 10 9,3 5,7
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,25 2,5 < 0,010 0,024 < 0,010 < 0,011 < 0,010 0,02 0,014 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,014 < 0,010 < 0,010 < 0,011 < 0,010
Nickel Ni mg/kg Ts 40 120 9,2 4,2 1,8 3,8 3,3 9,3 6,5 2,6 8,9 6,2 8,1 2,5 5,3 3,8 2,7 2,7 2,9
Vanadin V mg/kg Ts 100 200 20 14 8,9 14 11 24 19 12 15 15 23 11 20 15 12 13 9,4
Zink Zn mg/kg Ts 250 500 36 31 12 20 18 120 41 19 20 19 35 22 30 44 25 18 15

PCB

S:a PCB (7st) mg/kg Ts 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

NV:s 

MKM 
NV:s KM Enhet

Riktvärden: Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976 (Reviderade riktvärden juni 2016)



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-010666-01

EUSELI2-00499005
Í%R%^Â!Oy])Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-01180097Provnummer: Provtagare Helene Spets

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2018-01-18

Utskriftsdatum: 2018-01-22

Provmärkning: 17AO16M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%99.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.067Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.86Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.67Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.97Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-010666-01

Í%R%^Â!Oy])Î

EUSELI2-00499005

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-010667-01

EUSELI2-00499005
Í%R%^Â!Oy^2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-01180098Provnummer: Provtagare Helene Spets

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2018-01-18

Utskriftsdatum: 2018-01-22

Provmärkning: 17AO19M

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%97.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.051Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.24Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.67Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.75Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.62Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-010667-01

Í%R%^Â!Oy^2Î

EUSELI2-00499005

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244906-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Mt$\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150166Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A001M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts350Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244906-01

Í%R%^Â!Mt$\Î

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244906-01

Í%R%^Â!Mt$\Î

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244896-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Ms~FÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150167Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A002M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244896-01

Í%R%^Â!Ms~FÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.092Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244896-01

Í%R%^Â!Ms~FÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244905-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Mt#SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150168Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A002M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244905-01

Í%R%^Â!Mt#SÎ
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244905-01

Í%R%^Â!Mt#SÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244909-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Mt'wÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150169Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-2

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A003M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244909-01

Í%R%^Â!Mt'wÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244909-01

Í%R%^Â!Mt'wÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244897-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!MsÃOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150170Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A004M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.81Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.1Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.60Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244897-01

Í%R%^Â!MsÃOÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.4Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.0Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts5.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts9.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244897-01

Í%R%^Â!MsÃOÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244894-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Ms|4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150171Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A006M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.72Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.59Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.89Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244894-01

Í%R%^Â!Ms|4Î

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.70Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.92Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244894-01

Í%R%^Â!Ms|4Î

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244899-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!MsÅaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150172Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,8

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A007M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244899-01

Í%R%^Â!MsÅaÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244899-01

Í%R%^Â!MsÅaÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244904-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Mt"JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150173Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-0,8

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A009M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244904-01

Í%R%^Â!Mt"JÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244904-01

Í%R%^Â!Mt"JÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244893-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Ms{+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150174Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,7

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A010M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244893-01

Í%R%^Â!Ms{+Î

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244893-01

Í%R%^Â!Ms{+Î

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244948-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!MtN:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150175Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A011M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244948-01

Í%R%^Â!MtN:Î

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244948-01

Í%R%^Â!MtN:Î

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244895-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Ms}=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150176Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A012M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.10Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.080Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.033Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244895-01

Í%R%^Â!Ms}=Î

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.086Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.62Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.68Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.77Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244895-01

Í%R%^Â!Ms}=Î

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244949-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!MtOCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150177Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A014M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244949-01

Í%R%^Â!MtOCÎ

EUSELI2-00492001

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-244949-01

Í%R%^Â!MtOCÎ

EUSELI2-00492001

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244908-01

EUSELI2-00492001
Í%R%^Â!Mt&nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB

Helene Spets

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12150178Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Helene Spets

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-15

Utskriftsdatum: 2017-12-19

Provmärkning: 17A015M

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002602-01

EUSELI2-00493664
Í%R%^Â!N|B|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Förprojektering Åbyholm 744369

ÅF-Infrastructure AB

Sara Mancini

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12210066Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11,4

Sara Mancini

2017-12-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-20

Utskriftsdatum: 2018-01-05

Provmärkning: 17A002

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.00017Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.022Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000015Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000010Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00016Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0016Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00015Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00034Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00041Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00091Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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µg/l< 0.10Bens(a)antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10PCB 28 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-002602-01

Í%R%^Â!N|B|Î

EUSELI2-00493664

µg/l< 0.10Azobensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Housam Abdallah, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002603-01

EUSELI2-00493664
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Förprojektering Åbyholm 744369

ÅF-Infrastructure AB

Sara Mancini

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12210067Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11,4

Sara Mancini

2017-12-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-20

Utskriftsdatum: 2018-01-05

Provmärkning: 17A012

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.00029Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.018Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000043Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000017Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00012Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0048Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00017Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0033Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00046Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0023Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.10Bens(a)antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10PCB 28 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.10Azobensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-(2-etylhexyl)ftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat a)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Housam Abdallah, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002604-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Förprojektering Åbyholm 744369

ÅF-Infrastructure AB

Sara Mancini

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2017-12210068Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11,4

Sara Mancini

2017-12-18

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-20

Utskriftsdatum: 2018-01-05

Provmärkning: 17A015

Provtagningsplats: 744369 Åbyholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.00060Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0095Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00019Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000029Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00047Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0060Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00074Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0019Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00064Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0022Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
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Sammanfattning 
Inför ett pågående detaljplanearbete inom området Åbyholm i Vallentuna kommun 
utförs förprojektering som bl.a. inkluderade översiktliga miljötekniska 
markundersökningar. Vid de översiktliga miljötekniska markundersökningarna har 
förorening av alifater, aromater och PAH påträffats och försökts att avgränsats. 
Föroreningarna påträffades och kompletterades med provtagning för avgränsning vid 
provpunkterna 17A001, 17A004 och 17A006.  

Provpunkt 17A001 anses avgränsad och endast inneha en lokal förorening i 
provpunkten. Provpunkt 17A004 är avgränsad i sydlig riktning och provpunkt 17A006 
är avgränsad i sydlig- och västlig riktning.  

Vallentuna kommun efterfrågade även en miljöteknisk markundersökning i ett område 
längre söderut (längs Åbyholmsvägen) där exploatering av lekplats planeras, för att 
säkerhetsställa att marken är godkänd för ändamålet. Det har inte påträffats några 
halter över relevanta riktvärden för analyserade ämnen i nämnt område. 

Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra för bostäder, parkmark med lekplats 
och vägar.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 
Inom området Åbyholm i Vallentuna kommun pågår detaljplanearbete för att 
möjliggöra för bostäder, parkmark med lekplats och vägar. Som en del av 
förprojekteringen för detaljplanen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
utförts i syfte att få information om markens status med avseende på föroreningar 
(ÅF, 2018-06-05). Vid nämnd undersökning påträffades förorening i ett antal punkter 
och ÅF Infrastructure AB (ÅF) utförde därför en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning runt provpunkterna 17A001M, 17A004M och 17A006M med avsikt 
att avgränsa tidigare påträffade föroreningar. Vallentuna kommun efterfrågade även 
en miljöteknisk markundersökning i ett område längre söderut (längs Åbyholmsvägen) 
där exploatering av lekplats planeras, för att säkerhetsställa att marken är godkänd för 
ändamålet.   

ÅF:s organisation för detta projekt är följande: 

Uppdragsledare:   Chris Ball 
Tel: 010-505 19 99 

     E-mail: chris.ball@afconsult.com 

Handläggare Miljö:    Linnéa Gunterberg 
Tel: 010-505 49 97 

     E-mail: linnea.gunterberg@afconsult.com 
 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering 
Planområdet är beläget öster om Vallentuna centrum och ramas in av väg 268, 
Angarnsvägen, i söder, Lindholmsvägen i väster och norr samt Åby allé i öster. Från 
Lindholmsvägen grenar Åbyholmsvägen som löper genom planområdet. Området 
utgörs idag av skogsmark, ett mindre antal fastigheter med villabebyggelse i 
anslutning till Åbyholmsvägen samt en obeväxt grusad yta i planområdets norra del.  

I anslutning till planområdet på motsatt sida Lindholmsvägen finns en idrottsplats och 
ett skogsområde i öster samt bostadsområden. Ca 500 meter väster om 
undersökningsområdet ligger Vallentuna station och handelsområden.  

Ca 2 km åt nordost finns Angarnssjöängens naturreservat som är Natura 2000-
skyddat enligt fågeldirektivet. Vid norra delen av Vallentunasjön finns Björkby-
Kyrkvikens naturreservat. Det nu undersökta området är inte beläget inom något 
skyddat område enligt miljöbalken (VISS 2018).  
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Figur 1. Översiktskarta. Planområdet är beläget inom svart inringning. Bildkälla: Hitta.se. 

2.2 Jordarter, berggrund och grundvatten 
Jorddjup varierar enligt SGU:s kartgenerator mellan ytliga djup på mellan 0-1 meter 
till större djup på 5-10 meter. I Figur 2 visas jordarter bestående av sandig morän i 
planområdets centrala delar, postglacial finsand i dess västra del och partier med lera i 
dess nordöstra del (SGU Karttjänst). Det förekommer även mindre partier med ytligt 
berg.  

Tidigare utförda undersökningar ger vid handen att området består av fyllnadsmaterial 
med mäktigheter som varierar mellan 0-4 meter. Fyllnadsmaterialet underlagras av 
morän i fraktioner som varierar mellan grus, sand och silt, i vissa punkter med inslag 
av lera.  

I de tre grundvattenrör som installerades inmättes grundvattenytan till mellan 0,91 
och 1,63 meter under markytan (m. u. my.). 

Ca en km åt sydost är Kyrkviken, som är en del av Vallentunasjön, belägen. 
Undersökningsområdet ligger inom Vallentunasjöns delavrinningsområde (VISS). 
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Figur 2. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta. Undersökningsområdet markeras inom svart 
inringning. © Sveriges Geologiska Undersökning 

2.3 Brunnar 
Enligt SGU:S brunnsarkiv finns flertalet energibrunnar i närområdet varav en är 
belägen inom planområdet. Två vattenbrunnar har noterats inom en radie av 500 
meter från planområdet, den ena ca 300 meter norrut i anslutning till idrottsplatsen 
och den andra är belägen ca 400 meter söder om området. 

3 Historik och planerad markanvändning 

3.1 Historik 
I områdets nordvästra del finns Åbyholms gård som består av en huvudbyggnad och 
två sidobyggnader. Av kartmaterial från 1825 framgår att det historiskt funnits fler 
byggnader på platsen, av vilka alltså tre återstår (Björk, 2004). Gården har huserat 
handelsbod, ”skjuts-station”, hållplats med stall där kuskar med häst-skjuts kunde 
rasta sina hästar eller där sändebud/postiljoner kunde byta häst, samt krog 
(Vallentuna bildarkiv, webbtjänst, foto med löpnummer 352, Björk 2004, e-post 2017-
12-06). På Åbyholms gård har även häradsting hållits under 1800-talet, då i en 
byggnad som var belägen öster om Åbyholmsvägen. Efter att gården år 1936 köptes 
av Åby tegelbruk, som låg i ett område strax norr om Vallentuna centrum, användes 
gården under 1940- och 50-talen som arbetarbostad åt tegelbruksarbetare. 
Tegelbruket nyttjade även lertäkterna som fanns i området för tegeltillverkningen 
(Björk 2004).  

Vallentuna kommun har inte någon kännedom om tidigare utredningar inom 
undersökningsområdet men det finns misstankar om att det kan finnas tippade massor 
och gamla upplag inom området. Mellanlagring av massor har även skett på en yta om 
ca 1,2 hektar i Svevias regi. Upplagsplatsen är en fd. fotbollsplan som tillhörde 
Vallentuna IP men som delades av när Lindholmsvägen byggdes. Inga uppgifter har 
framkommit om vad för typ av massor som mellanlagrats på platsen (E-post 2017-12-
05). Det finns heller inga noteringar om området eller dess grannfastigheter i 
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länsstyrelsens EBH-arkiv. I Figur 3 framgår läget där tippning och mellanlagring av 
massor misstänks ha ägt rum. Tippning har även ägt rum i ett område norr om 
Åbyholms gård där kommunens mark- och driftentreprenörer tidigare tippat jord- och 
växtrester mm (E-post 2017-12-05). 

 

Figur 3. Enligt uppgift har tippning ägt rum inom området. Den obeväxta grusade ytan till höger i 
bild har använts för mellanlagring av massor. Yta där tippning och lagring av massor kan ha/har 
ägt rum markeras inom röd streckning. I bilden markeras även läge för Åbyholmsvägen och 
Åbyholms gård. Bildkälla: E-post Vallentuna kommun 2017-11-16. 

3.2 Planerad markanvändning 
Pågående detaljplanearbete kommer att möjliggöra för en vidareutveckling av området 
som bostadsområde med tillhörande vägar och gångstråk. Väster om Åbyholmsvägen 
planeras för anläggande av lekplats och dagvattendamm. Det finns förslag i 
förprojektering för detaljplanen på att flytta delar av södra Åbyholmsvägen ca en 
vägbredd åt väster, bygga till en trottoar längs vägen samt att anlägga ledningssystem 
för omhändertagande och fördröjning av dagvatten i vägkroppen innan det leds vidare 
till dagvattendamm. Ledningssystemet kommer att innebära att dagvatten som 
uppstår transporteras och fördröjs i för ändamålet tänkta ledningar som avskiljs från 
övriga vägmassor med täta skikt. Nämnda arbeten i Åbyholmsvägen kommer att 
innebära schakt ned till ca två meter under markytan. 

Detaljplanen beräknas att antas år 2019.  

4 Tidigare påträffad förorening 
Vid tidigare miljötekniska markundersökning (ÅF, 2018-06-05) påträffades förorening 
vid provpunkterna 17A0001M, 17A004M, 17A006M, 17A018M och 17A019M över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Halter över 
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffades i 
provpunkterna 17A017M-17A019M. Påträffade föroreningar var alifater, aromater och 
PAH.   

4.1 Riktvärden 
Naturvårdsverket har publicerat generella riktvärden för förorenad mark 
(Naturvårdsverket, 2009). De generella riktvärdena har tagits fram för två olika typer 

Åbyholms gård 

Plan/grusad yta, 
mellanlagring  

Åbyholmsvägen 

Tippning  



 
 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-10-24  Sida 8 (12) 

av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

Vid KM skall markkvaliteten inte begränsa valet av markanvändning. Det betyder att 
alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid och att 
de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Vid MKM begränsas 
valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvatten på ett avstånd av 
cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. 

För området Åbyholm i Vallentuna kommun pågår ett detaljplanarbete för att 
möjliggöra för en vidareutveckling av området som bostadsområdet med tillhörande 
vägar och gångstråk samt ett inrymmande av parkmark med lekplats. Området 
omfattas därför av Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM där bostäder och 
lekplats skall byggas, vidare MKM för planerade vägar och gångstråk.  

5 Genomförande 
Den miljötekniska markundersökningen genomfördes i början av september 2018. 
Inför undersökningen upprättades en provtagningsplan som granskades av beställare 
och miljökontoret i Vallentuna kommun innan fältarbeten påbörjades. Provpunkterna 
18AF01-18AF12 placerades, utifrån möjlig terräng, i riktningar runt tidigare påträffad 
förorening. Provpunkterna 18AF13-18AF16 placerades spritt över det området där 
planerad lekplats ska placeras. Situationsplan med lägen för provpunkter återfinns i 
Bilaga 1. Fältprotokoll från den genomförda jordprovtagningen återfinns i Bilaga 2.  

En del provpunkter kom att ändra plats i fält då naturliga barriärer (skog, buskage och 
snår) samt ledningar gjorde det ogenomträngligt eller icke säkert för en borrbandvagn 
att ta sig fram eller att borra. Provpunkt 18AF04 ströks helt pga. ledning med osäkert 
läge. Borrning avslutades efter planerad nivå eller pga. stopp mot block/sten.   

Jordprovtagning utfördes med jordskruv monterad på en borrbandvagn i 15 punkter. 
Prover uttogs jordartsvis från markytan i intervaller om ca 0,5-1 meter beroende på 
jordartsföljder. Provtagning av jord utfördes i samtliga punkter enligt tidigare 
upprättad provtagningsplan med undantag för provpunkt 18AF04 där jordprovtagning 
uteblev på grund av ledningar i mark. Provtagningen dokumenterades i fältprotokoll 
avseende okulära intryck, jordarter och provtagningsnivåer. Jordprover insamlades i 
provkärl tillhandahållna av laboratoriet. Samtliga jordprover uttogs även i 
diffusionstäta påsar för fältanalys med avseende på lättflyktiga kolväten med PID-
instrument (fotojonisationsdetektor). Prover för PID-analys värmdes till 
rumstemperatur innan fältanalys genomfördes. 

Baserat på okulära intryck och resultat från fältanalys valdes ett urval av uttagna 
jordprover ut för analys på laboratorium. Jordprover från samtliga borrade 
provpunkter analyserades på laboratorium. Totalt uttogs ca 85 jordprover varav 26 
analyserades på laboratorium. Uttagna jordprover förvarades svalt och mörkt i fält och 
under transporter. 

5.1 Analyser 
Samtliga analyser utfördes på ackrediterat laboratorium (Eurofins). Fullständiga 
analysrapporter från laboratoriet återfinns i Bilaga 4. 
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En till två prover per provpunkt skickades in för analys på laboratorium. Bedömning 
och urval för laboratorieanalyser baseras på fältanalyser, okulära intryck i fält, 
omgivningsförhållanden samt riktlinjer från provtagningsplan.  

Jordproverna analyserades med avseende på: 

 Metaller – arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel, 
vanadin, zink samt kvicksilver.  

 Alifatiska och aromatiska kolväten 

 BTEX - bensen, toluen, etylbensen, xylen 
 PAH - Polycykliska aromatiska kolväten 

5.2 Inmätning 
Provpunkter mättes in med GPS. 

6 Resultat 
Situationsplan med provpunkter återfinns i Bilaga 1. Fältprotokoll från jordprovtagning  
återfinns i Bilaga 2. Resultatsammanställning för analyserade jordprov återfinns i 
Bilaga 3. Fullständiga analysrapporter från Eurofins återfinns i Bilaga 4.  

6.1 Okulära intryck och fältanalyser 
Mark inom undersökningsområdet avseende avgränsning av förorening (18AF01-
18AF12) består av fyllnadsmaterial företrädesvis bestående av stenig grusig sand eller 
grusig sand. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar inom hela undersökningsområdet 
mellan 0-4 meter.  

Inom området planerat för lekplats (18AF13-18AF16) påträffas fyllnadsmaterial från 
ytan ned till 1 meter. Fyllnadsmaterialet domineras av grusig sand.  

Vid provtagningen noterades tegelbitar i provpunkterna 18AF11, 18AF14 och 18AF16. 
I övrigt gjordes inga iakttagelser som indikerar förekomst av markföroreningar.  

Fältanalys med PID-instrument för lättflyktiga kolväten vid undersökningsområdet 
avseende avgränsning av förorening resulterade i halter <8 ppm i fyra provpunkter. 
Högst halt, 39 ppm, påvisades i provpunkt 18AF09 1-1,5 meter, följt av 32,4 ppm i 
provpunkt 18AF06 2-3 meter och 30 ppm i samma provpunkt (0-0,5 meter). 

Fältanalys med PID-instrument för lättflyktiga kolväten vid området planerat för 
lekplats uppmätte i samtliga punkter halter <2 ppm.  

6.2 Laboratorieanalyser  
PAH i förhöjda halter i förhållande till KM och MKM påträffades i fyllnadsmaterial i tre 
provpunkter (18AF06, 18AF07 och 18AF10).  

I provpunkt 18AF06, 2-3 m. u. my., översteg summaparametrar för PAH med medel 
och hög molekylvikt riktvärden för KM och MKM. Halt PAH med medelhög molekylvikt 
uppmättes i denna punkt till 16 mg/kg (KM: 3,5 mg/kg), och PAH med hög molekylvikt 
uppmättes till 15 mg/kg (KM: 1 mg/kg).  

I provpunkt 18AF07 på nivå 0-0,5 m. u. my. uppmättes PAH med hög molekylvikt till 
5,2 mg/kg. 
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I provpunkt 18AF10 i ytlig jord, 0-0,5 m. u. my., uppmättes PAH med hög molekylvikt 
till 4 mg/kg, således över KM. I samma provpunkt, nivå 1,5-2 m. u. my., uppmättes 
halter över KM för PAH med hög molekylvikt. Halten uppmättes till 2,9 mg/kg.  

Spår av alifater och aromater har detekterats i provpunkterna 18AF06, 18AF07 och 
18AF10. Samtliga understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM.  

Övriga analyserade ämnen (alifater, aromater, BTEX, PAH med låg molekylvikt och 
metaller) understiger Naturvårdsverkets riktvärden för KM.   

7 Slutsats 
Rubricerad undersökning påvisar halter överstigande det generella riktvärdet för 
känslig markanvändning med avseende på PAH i undersökningsområdets norra del. 
Högst halt PAH ligger ca 15 gånger riktvärdet för känslig markanvändning och upp till 
1,5 gånger riktvärdet för mindre känslig markanvändning i fyllnadsmassor i provpunkt 
18AF06.  

Tidigare påträffad förorening (provpunkt 17A004 och 17A006, ÅF 2018-06-05) har 
påvisats i kompletterande och föreliggande undersökning i halter över KM. Den 
tidigare undersökningen visade som högst halter upp till 190 gånger riktvärdet för KM.  

Avgränsning av den vid förra markundersökningen påträffade föroreningen i punkten 
17A006 har uppnåtts så långt möjligt var. I provpunkt 18AF10 har förorening över 
riktvärden för KM konstaterats från ytlig jord ned till 2 m. u. my. Närliggande 
provtagna punkter visar alla förekomst av förorening, dock med halter under 
riktvärden för KM. Förorening har inte påträffats mellan 3-4 m. u. my. i provpunkt 
18AF11 eller på nivå 1-2 m. u. my. i provpunkt 18AF12, sydlig respektive västlig 
riktning om tidigare undersökt provpunkt 17A006. I nordlig riktning kunde inte prover 
tas pga. skog och tät växtlighet. Fältanalys och mätning med PID-instrument 
indikerade detekterbara halter i samtliga punkter men tolkades som mycket låga i 
provpunkt 18AF12. Högst halt (39 ppm) återfanns i provpunkt 18AF09. Förorening 
runt tidigare påträffad provpunkt 17A006 anses inte vara avgränsad i nordlig och östlig 
riktning.  

Prover i syfte om att avgränsa tidigare påträffad förorening runt provpunkt 17A004 
visar alla utom en provpunkt (18AF05) på förekomst av PAH. Förorening är därför inte 
avgränsad i nord, nordvästlig och östlig riktning. Halter från provpunkterna 18AF06 (2-
3 meter) och 18AF07 (0-0,5 meter) uppnår halter över KM. Förorening har påträffats i 
varierande halter från hela jordprofilen. Fältanalys och mätning med PID-instrument 
indikerade detekterbara halter i samtliga punkter och gav som högst en halt på 32,4 
ppm. Således har föroreningen som tidigare påträffats i punkten 17A004 avgränsats 
söderut med punkterna 18AF05 och 18AF08. 

Prover uttagna i undersökningsområdets östra del (18AF01-18AF03) har inte påvisat 
några halter av förorening. Utförd fältanalys med PID-instrument påvisade som högst 
en halt på 17 ppm inom delområdet. Tidigare provtagen punkt (17A001) innehöll en 
halt av tyngre alifater på 350 mg/kg och därmed över riktvärdet för KM. Undersökning 
utfördes inte i nordvästlig riktning pga. ledning i osäkert läge. Utifrån denna 
kompletterande undersöknings resultat bedöms dock den tidigare påträffade 
föroreningen av alifatiska kolväten som begränsad. 

ÅF bedömer att undersökningsområdets norra del är påverkat av tidigare 
verksamheter. Åtgärder för att sanera marken bedöms motiverade preliminärt inriktat 
på att ta bort fyllnadsmassor avseende PAH-förekomst.  
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I området avsett för planerad lekplats har inte några halter över relevanta riktvärden 
för analyserade ämnen uppmätts. ÅF bedömer att inga vidare åtgärder är nödvändiga 
med avseende på kolväten, oljeprodukter eller metaller för detta område.     

7.1 Rekommendationer 
Avgränsning av påträffad förorening har inte fastställts pga. ny påträffad förorening, 
svårgenomtränglig terräng och geologi och/eller ledning i osäkert läge. ÅF 
rekommenderar att fortsätta avgränsning med hjälp av en grävmaskin som sker i 
samband med sanering. Fortsatt avgränsning kan alternativt ske med hjälp av en 
grävmaskin vid ett annat tillfälle (då ej i samband med sanering). Schaktning vid 
sanering påbörjas i anslutning till tidigare påvisad förorening (PAH) vid borrpunkter 
17A004 och 17A006. Vid avgränsning som inte utförs i samband med sanering grävs 
provgropar i nordlig riktning om provpunkt 17A004, i nord och nordvästlig riktning om 
provpunkt 17A006 och i ostlig riktning om provpunkt 18AF10. Samtliga där terräng 
och växtlighet tillåter.  

I provpunkter 18AF02-03 understiger samtliga analyserade halter detektionsgränsen. 
Sanering eller fortsatt avgränsning anses inte nödvändig då planerat 
användningsområde är en gata med hårdgjord yta. Tidigare provtagen provpunkt 
(17A002) understeg för samtliga analyserade parametrar Naturvårdsverkets 
riktvärden och visar en avgränsning i nordlig riktning.  

Samtliga prover analyseras med PID-instrument med avseende på lättflyktiga kolväten 
och prover väljs därefter ut. Jordprover uttas och skickas in till ackrediterat 
laboratorium med en svarstid anpassad till pågående schaktarbete.  

Upptäcks förorening vid fältanalys och analyssvar från laboratorium bör provgropen 
vid sanering utvidgas för ytterligare avgränsning. Schaktade massor med förorenad 
jord transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Vid påträffande av förorening 
vid kompletterande avgränsning i provgropar utförs, vid framtida markexploatering, 
sanering av förorening.  

Alternativt kan avgränsningen ske i form av provgropar innan sanering. ÅF 
rekommenderar däremot att avgränsning sker i samband med sanering och 
rekommenderar även att det utförs innan planerad exploatering. För att underlätta 
avgränsning och sanering bör skog i anslutning till förorenat område avvecklas. 
Grävmaskin används med största försiktighet för att undvika att ledningar förstörs och 
grävning bör ske ned till naturlig mark eller ca 3 m. u. my.  

Kontrollprovtagning av jord bör utföras som slutprover efter avslutad sanering i 
schaktbotten och schaktväggar. Slutproverna  analyseras med avseende på 
åtminstone alifater och PAH. 
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Uppdragsnr:

Punkt

0,00  - 0,70 F:gygrsa 14 x
0,70  - 1,00 saLet 0,7
1,00  - 1,80 grSa 3,4
1,80  - 2,00 Mn 0,1
2,00  - 2,50 Mn 1,3
2,50  - 3,00 Mn
3,00  - 4,00 Mn 3

Punkt:

0,00  - 0,30 F:stgrSa 6 x
0,30  - 0,70 saLet 8,9
0,70  - 1,50 grSa 10 x
1,50  - 2,00 grSa 5
2,00  - 2,50 Mn 0,8
2,50  - 3,00 Mn 1,3

Punkt

0,00  - 0,50 F:stgrSa 8,1 x
0,50  - 1,00 F:stgrSa 17
1,00 1,50 F:grSa 15 x
1,50 2,00 F:grSa 0,3
2,00 2,50 Mn 1,7
2,50 3,00 Mn

Punkt:

0,00  - 0,50 F:Sa 0,1
0,50  - 1,00 F:Sa 0,5 x
1,00  - 1,50 F:stgrSa 0,9
1,50  - 2,00 F:grSa 0,1
2,00  - 3,00 Mn 7,8

 
Punkt:

0,00  - 0,50 F:grSa 30 x
0,50  - 1,00 F:stgrSa 4,5
1,00  - 1,50 F:stgrSa 2
1,50  - 2,00 F:grsiSa 7,3
2,00  - 3,00 grSa 32,4 x
3,00  -

Datum:
18ÅF02 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-04

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc) PidFärg

Pid Labbanalys
under ref.yta

FärgJordart Anmärkning (fukt, lukt etc)

Gv-nivå ca 2,5m

Borrprotokoll

Uppdragsnamn: Plats:
744369 Åbyholm ÄTA 10 Vallentuna kommun

Datum:
18ÅF01 2018-09-04

Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker

Provtagare: Gräventreprenör
Linnea Gunterberg ÅF

Djup (m) 

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc)Färg Pid Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF03 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-04

Pid Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF05 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-04

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc)Färg

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Datum:
18ÅF06 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-04

Provtagare: Geotekniker

Färg

Något ovist vilka nivåer

Borrning avbruten, stora 
stenar inga prov



Punkt:

0,00  - 0,50 F:Sa 0,2 x
0,50  - 1,00 F:Sa 0,1
1,00  - 1,50 F:Sa 0,4
1,50  - 2,00 F:grSa 3
2,00  - 2,50 F:grSa 26 x
2,50  - 3,00 F:grSa 3,4
3,00  - 3,50 F:grSa 13,9
3,50  - 4,00 F:grSa 3,3

Punkt:

0,00  - 0,50 F:grSa 0,3 x
0,50  - 1,00 F:stgrSa 0,3
1,00  - 1,50 Sa 0
1,50  - 2,00 Sa 1,7
2,00  - 2,50 grSa 7,4
2,50  - 3,00 grSa 4
3,00  - 3,50 Mn 0,7
3,50  - 4,00 Mn 2,4

Punkt:

0,00  - 0,50 F:Sa 0,1
0,50  - 1,00 F:grSa 3,3
1,00  - 1,50 F?:grSa 39 x
1,50  - 2,00 F?:grSa 0,1
2,00  - 2,50 F?:grSa 14,8 x

 
Punkt:

0,00  - 0,50 F:stgrSa 0 x
0,50  - 1,00 F:stgrSa 0
1,00  - 1,50 F:grsa 3,3
1,50  - 2,00 F:grsa 9,4 x
2,00  - 2,50 F:stgrSa 8,1
2,50  - 3,00 F?:grSa 4,6
4,00 4,4

Punkt:

0,00  - 0,50 F:grsaLet 1 x
0,40  - 1,00 F:stgrSa 0
1,00  - 1,60 F:grSa 2,3
1,60  - 2,00 saLet 0,3
2,00  - 2,50 F:Sa 2
2,50  - 3,00 F:muSa 1,4
2,50  - 4,00 mn? 7 x
4,00

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF07 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-04

Färg

ÅF 2018-09-04
Provtagare: Geotekniker

Färg

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF09 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Djup (m) Jordart Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Datum:
18ÅF08 Linnea Gunterberg

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF10 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Troligtvis naturligt 2,5 ramlade av 
skruv vid uppdrag. Borrning 
avbruten pga. block/sten

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF11 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Mindre relevant prov pga. 
svårborrat pga. block/sten

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Tegel

Tegel

Troligtvis gv-nivå vid 4,6m



Punkt:

0,00  - 0,50 F:musa 0
0,50  - 1,00 F:grSa 0
1,00  - 2,00 grSa 0,1 x
2,00

Punkt:

0,00  - 0,50 F:grSa 0
0,50  - 1,00 F:grSa 0
1,00  - 1,50 Sa 1,3
1,50  - 2,00 Sa 0,4
2,00  - 2,50 Mn 0,7
2,50  - 3,00 Mn 0,2

Punkt:

0,00  - 0,50 F:stgrSa 0
0,50  - 1,00 F:Sa 0
1,00  - 1,50 grSa 0
1,50  - 2,00 grSa 0
2,00  - 2,50 Mn 0,6
2,50  - 3,00 Mn 0
3,00

Punkt:

0,00  - 0,50 F:Sa 0
0,50  - 1,00 F:saGr 0
1,00  - 1,50 Grovsand 0

Punkt:

0,00  - 0,50 F:musa 0
0,50  - 1,00 Sa 0
1,00  - 1,50 Grovsand 0
1,50  - 2,00 Grovsand 0
2,00  - 2,20 grSa 1,7
2,20  - 3,00 saGr 1,7

Förklaringar: F=fyll  N=naturligt  St=sten  Gr=grus  Sa=sand  Si=silt  Mn=morän  Mu=mull  Te=tegel  

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Tegel

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF16 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Datum:
18ÅF15 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Tegel och glas

Provtagare: Geotekniker

18ÅF14 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03
Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys

under ref.yta

Fukt?
Fuktigt

Fuktigt

Provtagare: Geotekniker Datum:

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF13 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Provtagare: Geotekniker Datum:
18ÅF12 Linnea Gunterberg ÅF 2018-09-03

Djup (m) Jordart Färg Anmärkning (fukt, lukt etc) Pid Labbanalys
under ref.yta

Stopp mot troligt block



 

BILAGA 3. SAMMANSTÄLLNING AV 
ANALYSRESULTAT 



Sammanställning av analysresultat jord
Provtagningsdag 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-06
Provpunkt 18AF01 18AF02 18AF02 18AF03 18AF03 18AF05 18AF06 18AF06 18AF07 18AF07 18AF08 18AF09 18AF09 18AF10 18AF10 18AF11 18AF11 18AF12 18AF13 18AF13 18AF14 18AF14 18AF15 18AF15 18AF16 18AF16
Djup 0-0,5 0-0,3 0,7-1,5 0-0,5 1-1,5 0,5-1 0-0,5 2-3 0-0,5 2-3 0-0,5 1-1,5 2-2,5 0-0,5 1,5-2 0-0,5 3-4 1-2 0-0,5 1,5-2 0-0,5 2-2,5 0-0,5 1-1,5 0,5-1 1-1,5
Torrsubstans % 93,5 90,8 90 96,8 90,6 98,5 97,5 95,7 97 94,2 94,8 97,5 95,5 95,8 93,5 92,9 90,6 94,4 97,6 86,6 93,2 95,1 96,9 98,3 97,2 96,9
Alifater

>C5-C8 mg/kg Ts 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C8-C10 mg/kg Ts 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
>C10-C12 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C12-C16 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
>C5-C16 mg/kg Ts 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
>C16-C35 mg/kg Ts 100 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 23 < 10 < 10 < 10 < 10 20 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

>C8-C10 mg/kg Ts 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
>C10-C16 mg/kg Ts 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,9 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
>C16-C35 mg/kg Ts 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,8 3,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,5 0,95 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

BTEX

Bensen mg/kg Ts 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg Ts 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M/P/O-Xylen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

PAH

Låg mg/kg Ts 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,34 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,073 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
Medelhög mg/kg Ts 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,53 16 3 0,092 0,39 < 0,075 0,17 1,6 1,7 0,54 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075
Hög mg/kg Ts 1 10 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,56 15 5,2 < 0,11 0,52 < 0,11 0,25 4 2,9 0,97 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik As mg/kg Ts 10 25 2,3 < 2,1 < 2,0 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9
Barium Ba mg/kg Ts 200 300 14 13 28 13 11 12 14 12
Bly Pb mg/kg Ts 50 400 4,5 4 13 4,8 4,6 4 6,1 4,9
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 2,4 1,8 3 2,4 1,8 3,1 1,8 2,4
Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 2,9 6,8 7,6 4,8 4,2 4,5 4,1 3,6
Krom Cr mg/kg Ts 80 150 9,3 8,5 10 12 9,1 10 8,5 15
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,25 2,5 < 0,010 < 0,011 0,069 < 0,010 0,021 < 0,010 0,032 < 0,010
Nickel Ni mg/kg Ts 40 120 4 3,4 4,5 4,6 3,5 4,6 3,2 3,8
Vanadin V mg/kg Ts 100 200 13 10 15 12 9,4 13 8,7 11
Zink Zn mg/kg Ts 250 500 18 17 34 20 17 20 24 27

NV:s 

MKM 
NV:s KM Enhet

Riktvärden: Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976 (Reviderade riktvärden juni 2016)



 

BILAGA 4. ANALYSRAPPORTER 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169452-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!cÂ}BÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061061Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF16 Nr 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169452-01

Í%R%^Â!cÂ}BÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169453-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!cÂ~KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061062Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF16 Nr 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169453-01

Í%R%^Â!cÂ~KÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169347-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇmYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061037Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF01 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169347-01

Í%R%^Â!bÇmYÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169360-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇzgÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061039Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF02 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169360-01

Í%R%^Â!bÇzgÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169353-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇs(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061038Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,7-1,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF02 Nr 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169353-01

Í%R%^Â!bÇs(Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169345-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇkGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061041Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF03 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169345-01

Í%R%^Â!bÇkGÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169355-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇu:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061040Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF03 Nr 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169355-01

Í%R%^Â!bÇu:Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169365-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇÃ-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061044Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF05 Nr 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169365-01

Í%R%^Â!bÇÃ-Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169349-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇokÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061046Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF06 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.081Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169349-01

Í%R%^Â!bÇokÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.53Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169743-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!c$U/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061045Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2-3

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-11

Provmärkning: 18AF06 Nr 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts1.9Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.8Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.0Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts5.8Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.2Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.5Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.043Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169743-01

Í%R%^Â!c$U/Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts0.35Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts4.0Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.6Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts31Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169362-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇ|yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061042Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF07 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.4Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.5Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts3.9Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.0Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.85Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.82Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169362-01

Í%R%^Â!bÇ|yÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.12Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.6Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts8.4Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169357-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇwLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061043Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2-3

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF07 Nr 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169357-01

Í%R%^Â!bÇwLÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.092Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169356-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇvCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061047Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF08 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.087Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.074Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169356-01

Í%R%^Â!bÇvCÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.066Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.52Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.47Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.48Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.95Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169348-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇnbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061056Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF13 Nr 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169348-01

Í%R%^Â!bÇnbÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169344-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇj>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061048Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF09 Nr 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169344-01

Í%R%^Â!bÇj>Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169361-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇ{pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061049Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2-2,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF09 Nr 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.040Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169361-01

Í%R%^Â!bÇ{pÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.25Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169358-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇxUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061050Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF10 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.60Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.85Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.5Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.55Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.50Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169358-01

Í%R%^Â!bÇxUÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.16Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.6Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169351-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇq}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061051Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF10 Nr 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.70Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.95Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.41Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.86Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.37Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.084Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169351-01

Í%R%^Â!bÇq}Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.56Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.6Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169346-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇlPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061052Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF11 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.15Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169346-01

Í%R%^Â!bÇlPÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.056Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.54Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.97Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.88Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169359-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇy^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061053Provnummer: Djup (m)

Provtagare

3-4

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF11 Nr 7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169359-01

Í%R%^Â!bÇy^Î

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169363-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇ}ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061054Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-2

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF12 Nr 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169363-01

Í%R%^Â!bÇ}ÆÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-169350-01

EUSELI2-00560444
Í%R%^Â!bÇptÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

744369 Åbyholm

ÅF-Infrastructure AB 

Linnea Gunterberg

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2018-09061055Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Linnéa G.

Provet ankom:

JordMatris:

2018-09-06

Utskriftsdatum: 2018-09-10

Provmärkning: 18AF13 Nr 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-169350-01

Í%R%^Â!bÇptÎ

EUSELI2-00560444

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Sammanfattning 
Vallentuna kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för området Åbyholm. 
Planprocessen omfattar möjligheter att bygga flerbostadshus, kedje-, rad-, och 
villabebyggelse i området. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 600-700 bostäder där 
huvuddelen av bebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.  

ÅF har genomfört två miljötekniska markundersökningar inom planområdet och 
resultaten påvisar måttligt till kraftigt förhöjda halter av PAH i fyllnadsmaterialet i 
området. Aktuell utredning syftar till att ta fram förslag på platsspecifika riktvärden för 
de olika typer av markanvändning som planprocessen planerar för. I samband med 
detta arbetas övergripande och mätbara åtgärdsmål fram som ska harmoniera med de 
önskemål som framförs inom ramen för detaljplanen. Platsspecifika riktvärden har 
tagits fram och i dessa har hänsyn tagits till tre typområden: bostadsmark, 
naturmark/lekplats och gatumark. De tre delområden som använts som grund vid 
beräkningarna är inte styrda av dagens plankarta. 

Vidare så har en översiktlig åtgärdsutredning med kostnadsuppskattningar tagits fram. 
Resultaten har mynnat ut i två förslag som bedöms vara tillämpliga på typ av 
förorening och områdets beskaffenhet avseende jordarter. Materialet som ligger till 
grund för beräkningarna omfattas av en del osäkerheter som volymsuppskattningar 
m.m. Resultaten ska fungera som ett underlag för kommande diskussioner och beslut 
avseende planområdets begränsningar och möjligheter utifrån ett miljötekniskt 
perspektiv. Det bedöms dock inte finnas några miljömässiga eller tekniska hinder för 
att genomföra saneringsåtgärder som uppfyller åtgärdsmålen för området.  

De saneringsmetoder som bedöms mest lämpade för området är schaktsanering och 
sanering med mobil jordtvätt. Både metoderna bedöms på ett kontrollerat sätt kunna 
avlägsna föroreningar i området och på ett säkert sätt möjliggöra kontroll av att 
saneringsresultatet motsvarar mätbara åtgärdsmål. 

En mobil jordtvätt medför fördelar i ett hållbarhetsperspektiv då stor del av sanerade 
massor kan återanvändas inom projektet. Alternativet medför även en betydligt lägre 
belastning av transporter till och från området. En jordtvätt kräver dock en betydligt 
större arbetsyta än vad en schaktsanering behöver.  

Jordtvättens effektivitet beror på jordarter och halter av förenande ämnen vilket 
schaktsaneringen är relativt okänslig för. Massorna inom området bedöms som 
gynnsamma för båda alternativen. Vid ett sämre resultat från jordtvätten är de båda 
alternativen relativt likvärdiga utifrån rena saneringskostnader. Vid en schaktsanering 
blir dock kostnaderna för återställning betydligt större beroende på att förorenade 
massor lämnas till deponi utan möjlighet att kunna återanvändas.  

De mätbara åtgärdsmålen som presenteras i föreliggande rapport behöver bedömas av 
berörd tillsynsmyndighet innan de kan bli gällande för planområdet. Om de mätbara 
åtgärdsmålen behöver revideras bedöms detta inte påverka kostnadsberäkningarna 
nämnvärt. Det som har störst påverkan på kostnaderna är hur homogent eller 
heterogent föroreningsmönstret ser ut i Åbyholmsvägen. Det rekommenderas att hela 
Åbyholmsvägen massklassificeras för att ge ett bättre beslutsunderlag när det gäller 
uppskattade åtgärdskostnader. När det gäller alternativet jordtvätt ligger en osäkerhet 
i de höga halterna som uppmätts i Åbyholmsvägen. För att avgöra hur effektivt 
metoden fungerar på dessa massor rekommenderas att en provtvättning genomförs.   
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1 Inledning 
På uppdrag av Vallentuna kommun har ÅF Infrastructure AB (ÅF) har tagit fram förslag 
till platsspecifika riktvärden och en översiktlig åtgärdsutredning avseende 
fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 m-fl. inom planområdet Åbyholm i Vallentuna 
kommun. Framtagna platsspecifika riktvärden baseras på den markanvändning som 
planeras i samband med att utveckla området till en ny stadsdel med flerbostadshus, 
kedje-, rad- och villabebyggelse.  

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Uppdragsledare Miljö:   Helene Spets 
Tel: 010-505 26 30 

     E-mail: helene.spets@afconsult.com 

Handläggare Miljö:    Magnus Jansson 
Tel: 010-505 52 16 

     E-mail: joakim.andersson@afconsult.com 
 

1.1 Organisation  
Objekt/Fastighet:   Vallentuna-Åby 1:14, 1:23,  
   1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 1:97,  
   1:98, 1:124, 1:145, 1:146,  
   1:147, 1:151, delar av   
   Vallentuna-Åby 1:94 och 1:126 
   samt del av Vallentuna- 
   Rickeby 1:436 

Fastighetsägare:      Fastigheterna Vallentuna-Åby 
    1:94, 1:126 och Vallentuna- 
    Rickeby 1:436 ägs av  
    Vallentuna kommun,  
    resterande fastigheter inom  
    planområdet är i privat ägo. 

Verksamhetsutövare:     Vallentuna kommun är   
       huvudman för allmän plats  
       inom planområdet och   
       samhällsbyggnadsförvaltningen 
       är ansvarig för planprocessen. 
 
Kontakt:       Carl Henricsson 
 
       Org.Nr. 212000-0027 
       Tuna Torg 1 
       186 86 Vallentuna 
 
Miljökontrollant:      ÅF-Infrastructure AB 

Org. Nr. 556185-2103 
Kontakt: Helene Spets 
helene.spets@afconsult.com 

Tillsynsmyndighet:     Vallentuna kommun 
       Miljöavdelningen 
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2 Områdesbeskrivning 
Planområdet avgränsas i norr och öster av Lindholmsvägen, i väster av del av Åby 
Allé, del av Åbyholmsvägen samt ett kvarter med flervåningshus med lägenheter och i 
söder avgränsas det av Angarnsvägen, se figur 1 och 2.  

 

Figur 1. Karta med planområdet markerat. Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 
kommun. 

 

Figur 2. Flygbild över planområdet och dess omgivning. Källa: Eniro © Lantmäteriet Medgivande 
R50043916_170001. 

Planerad markanvändning är bostadsmiljö, lokalgator och GC-vägar samt begränsade 
gröna ytor. Odling av ätbara växter kan inte uteslutas.  

Den planerade markanvändningen har legat till grund för framtagning av förslag till 
platsspecifika riktvärden som utförts inom ramen för rubricerad rapport.  
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2.1 Planbeskrivning av området 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen 
omfattar möjligheter att bygga flerbostadshus, kedje-, rad-, och villabebyggelse i 
området, se figur 3 och 4. Hänsyn tas för att bevara kulturhistoriskt värdefull miljö och 
möjligheter för en större lekplats/lekmiljö.  
 
Totalt möjliggör detaljplanen för ca 600-700 bostäder där huvuddelen av bebyggelsen 
kommer att uppföras som flerbostadshus. Den befintliga bebyggelsen utgörs främst av 
småhus och ligger huvudsakligen utmed Åbyholmsvägen. Åbyholms gård ligger i 
områdets nordvästra del och är en av centrala Vallentunas bäst bevarade 
gårdsbildningar och har, tillsammans med den stenmur som avgränsar delar av 
Åbyholmsvägen, ett stort kulturhistoriskt värde. 
 
Planområdet präglas i huvudsak av gles barrskog och lövskogsdungar. Den befintliga 
växtligheten rymmer inte några särskilda naturvärden. Planområdet används inte i 
någon större utsträckning som rekreationsområde. Några mindre stigar återfinns inom 
planområdet. Topografin inom planområdet är i småkuperad och marken sluttar 
generellt i västlig ritning.  
 

 

Figur 3. Planstruktur med tänkt våningsantal. Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 

kommun.  

  

 

4 till 5 våningar, flerbostadshus 

3 till 4 våningar, flerbostadshus 

2 till 3 våningar, par-, rad-, 
kedjehus 

Friliggande hus 
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Figur 4. Plankarta och del av planbestämmelser för planområdet. Källa: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun.  
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2.2 Geologi 
Jorddjup varierar enligt SGU:s kartgenerator mellan ytliga djup på mellan 0-1 meter 
till större djup på 5-10 meter. Jordarterna i området utgörs av en sandig morän som i 
öster och väster överlagras av en postglacial finsand, se figur 5. Utmed 
Lindholmsvägen finns ett par områden med lera och vid ett antal lokaler inom området 
konstateras berg i dagen (SGU Karttjänst).  

Tidigare utförd översiktlig miljöteknisk markundersökning påvisar att mark inom 
området består av fyllnadsmaterial företrädesvis bestående av grusig sand (ÅF 2018). 
Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar mellan 0,4 och 4 meter. Inom Åbyholmsvägen 
varierar fyllnadsmaterialets mäktighet mellan 1,8 och 1 meter. 
 

 

Figur 5. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta över planområdet och dess omgivning. 
© Sveriges Geologiska Undersökning 

 

2.3 Hydrologi- geohydrologi, ytvatten och brunnar 
Det närmaste ytvattendraget är Vallentunasjön ca 1 km väst-sydväst om området. 
Grundvattengradienten bedöms vara riktad västerut och den huvudsakliga 
ytavrinningen inom området sker även västerut. Vallentunasjön är kraftigt övergödd 
och har otillfredsställande ekologisk status. Sjön uppnår inte god kemisk status 
beroende på förhöjda halter av kvicksilver, polybromerade difenyletrar och PFOS, 
(VISS).   

Enligt SGU:S brunnsarkiv finns ett flertal energibrunnar i närområdet varav tre är 
belägna inom planområdet. Två bergborrade vattenbrunnar har noterats inom en radie 
av 500 meter från planområdet, den ena ca 300 meter norrut i anslutning till 
idrottsplatsen och den andra är belägen ca 400 meter söder om området. 
 

 

 

  

 

Finsand 

Berg i dagen 

Lera 

Finlera 

Sandig morän 
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3 Historik 
I områdets nordvästra del finns Åbyholms gård som består av en huvudbyggnad och 
två sidobyggnader. Av kartmaterial från 1825 framgår att det historiskt funnits fler 
byggnader på platsen, av vilka alltså tre återstår (Björk, 2004). Gården har huserat 
handelsbod, ”skjuts-station”, hållplats med stall dar kuskar med hast-skjuts kunde 
rasta sina hästar eller dar sändebud/postiljoner kunde byta hast, samt krog 
(Vallentuna bildarkiv, webbtjänst, foto med löpnummer 352, Björk 2004, e-post 2017- 
12-06). På Åbyholms gård har även häradsting hållits under 1800-talet, då i en 
byggnad som var belagen öster om Åbyholmsvägen. Efter att gården är 1936 köptes 
av Åby tegelbruk, som lag i ett område strax norr om Vallentuna centrum, användes 
garden under 1940- och 50-talen som arbetarbostad åt tegelbruksarbetare. 
Tegelbruket nyttjade aven lertäkterna som fanns i området för tegeltillverkningen 
(Björk 2004). 
 
Området har präglats av Åbyholms gård sedan lång tid tillbaka. I mitten av förra seklet 
utgjordes omgivningen av odlingslandskap med inslag av skogbevuxna områden. Det 
kan, enligt uppgift från Vallentuna kommun, ha tippats massor inom planområdet. 
Massornas härkomst och typ är okänd. I områdets norra del i anslutning till 
Lindholmsvägen har det även mellanlagrats massor av okänd härkomst och typ. Norr 
om Åbyholms gård har jord- och växtrester tippats under en period.  
 
Enligt Länsstyrelsens MIFO-register finns ett antal bilvårdsanläggningar och 
bilverkstäder söder om Angarnsvägen, söder om planområdet. Vallentunas 
brandstation ligger ca 150 m väster om planområdet och enligt uppgift har den även 
fungerat som brandövningsplats. Dessa verksamheter bedöms ligga nedströms 
planområdet och bedöms därför ej haft någon påverkan på områdets 
föroreningsstatus. 
 

 

Figur 6. Flygfoto från 50-60-talet med Åbyholmsvägen som passerar i nord-sydlig riktning genom 
området. Vägen passerar Åbyholms gård och har i princip samma sträckning genom planområdet 
idag som på 50-talet. Källa: Eniro © Lantmäteriet Medgivande R50043916_170001. 

Åbyholms gård 
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4 Föroreningssituation 
Tidigare utförda miljötekniska markundersökningar har påvisat halter av PAH och 
aromater över riktvärden för MKM och i en punkt över gränsvärden för farligt avfall 
(FA) i fyllnadsmaterialet i Åbyholmsvägen (ÅF 2018a, Avfall Sverige 2019). Halter 
bestående av tyngre alifater och PAH över KM har påträffats i ytligt jord i tre punkter 
inom övriga delar av området, dessa är delvis avgränsade (ÅF 2018b). I övrigt har 
inga halter över KM påträffats i laboratorieanalys.  

Ingen tjärasfalt har påträffats i asfaltslager på Åbyholmsvägen.  

Analys av grundvatten har påvisat halter understigande tillämpade jämförvärden. Risk 
för spridning av påträffade föroreningar till grundvatten har bedömts som låg 

5 Platsspecifika riktvärden 
Naturvårdsverket har gett ut en metodik för beräkning av riktvärden för förorenad 
mark (Naturvårdsverket 2009a). Riktvärdena används som ett av flera verktyg vid 
riskbedömning av förorenade områden. Riktvärdena motsvarar halter i jorden under 
vilka risken för negativa effekter på människors hälsa, miljön och våra naturresurser 
är acceptabel. Överskridande av riktvärdena medför dock inte automatiskt någon risk. 
Generella riktvärden har utvecklats i syfte att användas på platser där 
omgivningsförhållandena är ”typiskt” svenska. Det finns två typer av generella 

riktvärden, dels för känslig markanvändning (KM) som bör användas på platser där det 
föreligger stor risk för exponering av förorening och dels för mindre känslig 
markanvändning (MKM) som används där det föreligger mindre risk för exponering. De 
generella riktvärdena benämns härefter KM och MKM. I de fall där 
omgivningsförhållandena skiljer sig från de typiska kan Naturvårdsverkets 
beräkningsprogram användas för att ta fram platsspecifika riktvärden. De 
platsspecifika riktvärdena benämns fortsättningsvis PSRV. 

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och beräkningsprogram för förorenade områden är 
utvecklade för att vid framtagande av riktvärden ta hänsyn till både hälso- och 
miljörisker kopplade till ett förorenat område. Olika exponeringsvägar för människor 
samt skydd av grundvatten, ytvatten och ekosystem finns med i modellen 
(Naturvårdsverket 2009a). Matematiska modeller beräknar delriktvärden för var och 
en av aktuella skyddsobjekt. Det lägsta riktvärdet väljs och jämförs med naturliga 
bakgrundshalter. Är det beräknade riktvärdet högre än bakgrundshalten på platsen 
avrundas och används det som riktvärde för aktuellt ämne. Vid beräkning av PSRV 
ändras de olika parametrarna för beräkning av riktvärden efter förutsättningar, 
skyddsobjekt och exponerade grupper på den aktuella platsen. 
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5.1 Utgångspunkt 
Vid framtagande av PSRV har 3 olika scenarion tagits fram baserat på planerad 
framtida markanvändning, se Tabell 1. 

Tabell 1. De tre scenarier som varit utgångspunkten för riskbedömningen och framtagande av 
platsspecifika riktvärden. 

Bostadsmark Ett scenario där byggnader för bostadsändamål kan anläggas. 
Scenariot innebär att marken ska kunna användas utan miljö- och 
hälsomässiga begränsningar och att inga begränsningar avseende 
vistelsetider i området föreligger. Marken ska kunna användas för 
odling av ätbara växter, grönsaker, frukt och bär. Inget uttag av 
grundvatten för dricksvatten planeras inom överskådlig framtid. 

Naturmark/lekplats Ett scenario som huvudsakligen omfattas av naturmark, lekplats och 
grönytor. För exponeringsvägen ”intag av ånga” ansätts ingen 
vistelsetid inomhus eftersom inga bostäder planeras i området. I 
område Naturmark/lekplats tillåts plantering av fruktträd och 
bärbuskar i mindre skala samt att människor kommer att plocka bär 
och svamp. Det dagliga intaget begränsas till 10 % av det intag som 
används för scenariot Bostadsmark. Någon omfattande odling av 
grönsaker och rotfrukter förutsätts inte ske. Inga byggnader planeras 
inom dessa områden. 

Gatumark Ett scenario som baseras på en markanvändning som gator, 
vändplatser, trottoarer, parkeringar och där markytan är hårdgjord 
(asfalt). Hänsyn tas till exponeringsvägar kopplade till 
entreprenadarbeten (schaktning i mark) 20 dagar per år inom 
avspärrat område. Inga byggnader planeras inom detta scenario. I 
området förutsätts markytor beläggas med asfalt samt att öppna 
slänter elimineras eller minimeras. I detta scenario skyddas 50 % av 
marklevande organismer jämfört med 75 % i de två ovanstående.  

 

5.2 Antaganden vid beräkningar 
Scenariospecifika modellparametrar som använts för beräkning av platsspecifika 
riktvärden för de tre delområdena Bostadsmark, Naturmark/lekplats och Gatumark är 
Känslig Markanvändning. Inom samtliga områden skyddas grundvattnet, dock ej som 
dricksvattenkälla. Avseende markmiljön skyddas markmiljön enligt KM för 
Bostadsmark och Naturmark/lekplats och för Gatumark används modellparametrar 
gällande MKM. 

PSRV har tagits fram baserat på de platsspecifika betingelserna på områdena och den 
markanvändning som kommer att bedrivas där. PSRV tar hänsyn till framtida aktuella 
exponeringssituationer inom området såväl inomhus som utomhus. De tre delområden 
som använts som grund vid beräkningarna är inte styrda av dagens plankarta. Dessa 
delområden kan användas som typområden och påverkas inte om plankartan 
förändras genom ändring av gatornas sträckning eller liknande. Dock tar 
beräkningarna inte hänsyn till om något nytt typområdet planeras där 
förutsättningarna och markanvändningen inte stämmer med de tre typområden som 
beskrivs under stycke 5.1. 

Redovisning av ändrade parametrar samt förklaring till dessa kan ses i uttagsrapporter 
i Bilaga 2.  
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5.3 Skyddsobjekt  
Nedan redogörs för identifierade skyddsobjekt inom och i anslutning till 
undersökningsområdet. Här listas de skyddsobjekt som Naturvårdsverket har satt upp 
vid riskbedömning av förorenade områden samt om skyddsobjektet beaktas i denna 
platsspecifika riskbedömning.  

Tabell 2. Skyddsobjekt uppsatta av Naturvårdsverket vid riskbedömning av förorenade områden 
samt vilka som beaktas i utförda beräkningar i den platsspecifika riskbedömningen. 

Skyddsobjekt Platsspecifik riskbedömning 

Människor Bostadsmark Naturmark/lekplats Gatumark 

Boende på platsen Beaktas Beaktas Beaktas 

Regelbundet verksamma på platsen Beaktas Beaktas Beaktas 

Besökande Beaktas Beaktas Beaktas 

Närboende Beaktas Beaktas Beaktas 

Miljö 

Markekosystem Beaktas Beaktas Beaktas 

Grundvatten Beaktas Beaktas Beaktas 

Ytvatten Beaktas Beaktas Beaktas 

5.4 Exponeringssituation 

5.4.1 Människor 

Barn och vuxna som regelbundet är verksamma inom området samt barn och vuxna 
som besöker området eller är närboende bedöms vara aktuella skyddsobjekt. Samtliga 
åldrar på barn beaktas. Känsligheten för aktuella skyddsobjekt anses vara hög då barn 
antas leka utomhus och då kan komma i kontakt med jord inom området samtidigt 
som flyktiga föroreningar kan innebära risk för exponerade grupper inomhus. I Tabell 
3 framgår vilka exponeringsvägar som beaktas i de olika scenarierna avseende 
människor. En närmare beskrivning av exponeringsvägarna ges under tabellen. 

Tabell 3. Sammanfattande tabell över vilka exponeringsvägar som beaktas avseende människor 
vid de uppsatta scenarierna. 

Exponeringsväg Bostadsmark Naturmark/lekplats Gatumark  

Hudkontakt med jord Ja Ja Ja, i begränsad 
utsträckning 

Intag av jord Ja Ja Ja, i begränsad 
utsträckning 

Inandning av damm Ja Ja Ja, i begränsad 
utsträckning 

Inandning av ångor Ja Ja, i begränsad 
utsträckning. 
Omfattar ej 
inomhusvistelse 

Ja, i begränsad 
utsträckning. 
Omfattar ej 
inomhusvistelse 

Intag av dricksvatten Nej Nej Nej 

Intag av växter Ja Ja, i begränsad 
utsträckning 

Nej 

Intag av fisk Nej Nej Nej 
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Exponering via hudkontakt med jord, intag av jord och inandning via damm 

Exponering via hudkontakt med jord, intag av jord eller via damning beaktas i alla 
scenarier.  

För Naturmark/lekplats uppskattas barn och vuxna befinna sig i detta område en 
tredjedel av årets alla dagar (120 dagar/år). 

För Gatumark bedöms risken för att exponeras via hudkontakt med jord, intag av jord 
och inandning via damm som liten/försumbar. Markytan förutsätts vara hårdgjord 
vilket medför att dessa exponeringsvägar elimineras men framräknade riktvärden tar 
höjd för vägarbeten i öppna schakter. Som utgångspunkt bedöms att en sådan schakt 
utförs innanför avspärrat område och pågår i maximalt 20 dagar/år.   

Exponering via inandning av ånga från jord 

Flyktiga föroreningar i mark kan avgå i ångform till luften. Om det finns byggnader i 
anslutning till ett förorenat område kan ånga tränga in i byggnader. På ett avstånd av 
30 meter beräknas risken för ånginträning i byggnader inte längre vara sannolik. Tät 
och beständig markanläggning ovan förorening kan leda till att ångor kan 
transporteras längre från källan och tränga in i byggnader. Likaså spelar andra 
parametrar roll såsom jordartens struktur och organisk halt m.m.  

Eftersom det planeras byggnation av bostäder inom området beaktas inandning av 
ånga som en aktuell exponeringsväg. Inom markområde Bostadsmark beaktas 
exponeringsvägen intag av ånga utan restriktioner eller begränsningar. Ångor som 
avgår till utomhusluft bedöms inte som en trolig exponeringsväg då utspädningen 
generellt är stor. Inom områden för Gatumark och Naturmark/lekplats förutsätts inga 
byggnader etableras. Exponeringstiderna för dessa områden är 10 dagar/år och 120 
dagar per år men ansatt värde för exponeringstiden inomhus är satt till 0 %. 

Exponering via intag av växter 

Exponering via intag av växter beaktas för Bostadsmark och Naturmark/lekplats. 
Exponering via ätbara växter beaktas enligt standardparametrarna i Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell. För Bostadsmark antas att 10 % av det dagliga genomsnittliga 
intaget av frukt och grönsaker utgörs av växter som odlats inom området. För 
Naturmark/lekplats ansätts ett värde av 10 % av Naturvårdverkets 
standardparametrar, dvs att 1 % av det dagliga genomsnittet av intag av ätliga 
växter, frukt och bär. 

Exponering via intag av dricksvatten  

Området har kommunalt vatten. Då grundvattnet i närområdet inte används för 
dricksvattenuttag bedöms exponering via intag av dricksvatten inte som en aktuell 
exponeringsväg i något av scenarierna. De två bergborrade brunnarna i norr och söder 
bedöms inte påverkas av de föroreningar som påträffats i marken inom planområdet. 

Exponering via intag av fisk från recipient 

Exponering via intag av fisk beaktas inte i något scenario. Orsaken är dels stort 
avstånd till recipient (Vallentunasjön), dels att halter i fisk i ytvatten vid förorenade 
markområden oftast inte direkt kan relateras till föroreningarna i marken, utan beror 
på en rad andra faktorer såsom föroreningshalter i vatten och sediment, bidrag från 
andra källor och typ av fisk och dess levnadsvanor. 
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5.4.2 Miljö 

Exponering av naturliga resurser såsom markekosystem, grund- och ytvatten beskrivs 
här närmare. I tabell 4 presenteras de exponeringsvägar som beaktas.  

Tabell 4. Sammanfattande tabell över vilka exponeringsvägar som beaktas avseende miljö vid de 
uppsatta scenarierna. 

Exponeringsväg Bostadsmark Naturmark/lekplats Gatumark 

Markekosystem Ja Ja Ja 

Grundvatten Ja Ja Ja, 

Ytvatten Ja Ja Ja 

 

Markekosystem 

Riktvärden för skydd av markekosystem anger en föroreningshalt under vilken 
ekosystemet har förmåga att upprätthålla de funktioner som förväntas inom ramen för 
den tänkta markanvändningen. Enligt Naturvårdsverkets vägledningsmaterial är det 
alltid prioriterat att skydda markmiljön såvida markmiljön inte sedan länge varit 
påverkad och att ingen större biologisk aktivitet sker i jorden (Naturvårdsverket 
2009a). 

Marken inom aktuellt område utgörs av varierande tjocklek av fyllnadsmaterial upp till 
4 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord. Utfyllnaden av områden med vägar samt 
eventuella avtippningsplatser bedöms ha påverkat markmiljön inom planområdet.  

Byggnad, beständig markanläggning och massor >0,7 m.u.my. innebär ofta en 
begränsning av markekosystemens funktion eftersom atmosfärsluft och solljus 
begränsas kraftigt. Som utgångspunkt i dessa begränsningar tillämpas därför ett 
begränsat skydd för markens ekologiska funktion för massor under hårdgjorda gator, 
vändplatser, trottoarer och parkeringar. Detta baseras på skydd av markmiljön som 
motsvarar skydd av 50 % av marklevande arter. Denna skyddsnivå ansätts för 
Gatumark. Detta kan jämföras med skyddsnivån för de generella riktvärdena för 
känslig markanvändning som motsvarar skydd av 75% av marklevande arter. Denna 
skyddsnivå ansätts för Bostadsområden och Naturmark/lekplats. 

Grundvatten 

Grundvattnet inom fastigheten eller närområdet används inte som dricksvatten idag. 
Det finns inget skyddsområde för grundvatten eller skyddsvärda grundvattenresurser i 
anslutning till det undersökta området. Grundvatten ska enligt Naturvårdsverket 
(2009a) generellt ses som skyddsvärt och för att minska risken för diffus 
föroreningsbelastning vilket ligger till grund för att grundvattnet skyddas inom 
området, dock inte som dricksvattenresurs.  
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Ytvatten 

Närmaste ytvatten är Vallentunasjön cirka 1 km från planområdet. Risken för påverkan 
av ytvattenrecipient bedöms vara låg p.g.a. avståndet, föroreningarnas 
spridningsegenskaper samt jordlagrens egenskaper. Ytvattenresurser ska generellt ses 
som skyddsvärda och för att minska risken för diffus föroreningsbelastning kommer 
ytvatten att beaktas i riskbedömningen (Naturvårdsverket, 2009c).  

Vallentunasjöns sjöareal är ca 6 km2 och medeldjupet är under 3 m. Volymen 
uppskattas till 17 500 000 m3. Detta värde är ansatt för samtliga tre områden men 
schablonvärdet för Naturvårdsverkets beräkningsverktyg avseende sjöns 
omsättningshastighet är oförändrat.  

5.5 Förslag till platsspecifika riktvärden 
Inmatningsvärden och uttagsrapporter med PSRV finns bifogade i Bilaga 1 respektive 
2. I tabellerna 5-10 redovisas förslag på platsspecifika riktvärden för ovan beskrivna 
scenarier tillsammans med den exponeringsväg (hälsa) eller det skyddsobjekt (miljö) 
som är styrande för respektive riktvärde. 
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Bostadsmark 

Platsspecifika riktvärden har tagits fram avseende mark som upplåts för bostäder. 
Förslag på platsspecifika riktvärden för organiska ämnen och metaller presenteras i 
Tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade förslag på platsspecifika riktvärden för organiska ämnen i ”Bostadsmark”. 

Ämne Riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde 

Alifat >C5-C8 25 Inandning av ånga 

Alifat >C8-C10 25 Inandning av ånga 

Alifat >C10-C12 100 Skydd av markmiljö 

Alifat >C12-C16 100 Skydd av markmiljö 

Alifat >C16-C35 100 Skydd av markmiljö 

Aromat >C8-C10 10 Skydd av markmiljö 

Aromat >C10-C16 3 Skydd av markmiljö 

Aromat >C16-C35 10 Skydd av grundvatten 

Bensen 0,012 Skydd av grundvatten 

Toluen 10 Skydd av markmiljö 

Etylbensen 10 Skydd av markmiljö 

Xylen 10 Skydd av markmiljö 

PAH-L 3 Skydd av markmiljö 

PAH-M 3,5 Inandning av ånga 

PAH-H 1,2 Intag av växter 

PCB-7 0,0080 Intag av växter 

Arsenik 10 Bakgrundshalt 

Barium 200 Skydd av markmiljö 

Kadmium 1,2 Intag av växter 

Kobolt 20 Skydd av markmiljö 

Koppar 80 Skydd av markmiljö 

Krom tot 80 Skydd av markmiljö 

Kvicksilver 0,25 Inandning av ånga 

Nickel 40 Skydd av grundvatten 

Bly 60 Intag av jord 

Vanadin 100 Skydd av markmiljö 

Zink 250 Skydd av markmiljö 

 

 

 

 

  



 
 

RAPPORT  

 

Date: 26/06/2019    Rapport Åbyholm - REV_MJ Page 17 (32) 

Naturmark/lekplats 

Platsspecifika riktvärden har tagits fram avseende mark som upplåts för parker, 
naturområden och lekplatser. Förslag på platsspecifika riktvärden för organiska ämnen 
och metaller presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade förslag på platsspecifika riktvärden för organiska ämnen i 
”Naturmark/lekplats”. 

Ämne Riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde 

Alifat >C5-C8 50 Skydd av markmiljö 

Alifat >C8-C10 100 Skydd av markmiljö 

Alifat >C10-C12 100 Skydd av markmiljö 

Alifat >C12-C16 100 Skydd av markmiljö 

Alifat >C16-C35 100 Skydd av markmiljö 

Aromat >C8-C10 10 Skydd av markmiljö 

Aromat >C10-C16 3 Skydd av markmiljö 

Aromat >C16-C35 10 Skydd av markmiljö 

Bensen 0,015 Skydd av grundvatten 

Toluen 10 Skydd av markmiljö 

Etylbensen 10 Skydd av markmiljö 

Xylen 10 Skydd av markmiljö 

PAH-L 3 Skydd av markmiljö 

PAH-M 10 Skydd av markmiljö 

PAH-H 2,5 Skydd av markmiljö 

PCB-7 0,040 Intag av växter 

Arsenik 10 Bakgrundshalt 

Barium 200 Skydd av markmiljö 

Kadmium 4 Skydd av markmiljö 

Kobolt 20 Skydd av markmiljö 

Koppar 80 Skydd av markmiljö 

Krom tot 80 Skydd av markmiljö 

Kvicksilver 2,5 Skydd av grundvatten 

Nickel 50 Intag av jord 

Bly 80 Skydd av grundvatten 

Vanadin 100 Skydd av markmiljö 

Zink 250 Skydd av markmiljö 
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Gatumark 

Platsspecifika riktvärden har tagits fram avseende mark som upplåts för gator, 
vändplatser, trottoarer, parkeringar och där markytan är hårdgjord. Förslag på 
platsspecifika riktvärden för organiska ämnen och metaller presenteras i Tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade förslag på platsspecifika riktvärden för organiska ämnen i ”Gatumark”. 

Ämne Riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde 

Alifat >C5-C8 200 Skydd av markmiljö 

Alifat >C8-C10 500 Skydd av markmiljö 

Alifat >C10-C12 500 Skydd av markmiljö 

Alifat >C12-C16 500 Skydd av markmiljö 

Alifat >C16-C35 1000 Skydd av markmiljö 

Aromat >C8-C10 50 Skydd av markmiljö 

Aromat >C10-C16 15 Skydd av markmiljö 

Aromat >C16-C35 40 Skydd av markmiljö 

Bensen 0,18 Skydd av grundvatten 

Toluen 50 Skydd av markmiljö 

Etylbensen 50 Skydd av markmiljö 

Xylen 50 Skydd av markmiljö 

PAH-L 15 Skydd av markmiljö 

PAH-M 40 Skydd av markmiljö 

PAH-H 10 Skydd av markmiljö 

PCB-7 0,40 Hudkontakt jord/damm 

Arsenik 40 Skydd av markmiljö 

Barium 300 Skydd av markmiljö 

Kadmium 12 Skydd av markmiljö 

Kobolt 35 Skydd av markmiljö 

Koppar 200 Skydd av markmiljö 

Krom tot 150 Skydd av markmiljö 

Kvicksilver 10 Skydd av markmiljö 

Nickel 120 Skydd av markmiljö 

Bly 400 Skydd av markmiljö 

Vanadin 200 Skydd av markmiljö 

Zink 500 Skydd av markmiljö 
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5.6 Föroreningssituation 
Analysresultaten i respektive provpunkt har jämförts med delområden i plankartan 
som är daterad 2016-10-17. De föroreningar som påvisats i halter över något 
riktvärde har påträffats i fyllnadsmaterial inom planområdet.   

5.6.1 Bostadsmark 
Totalt har 29 analyser utförts i 21 provpunkter. I fem av dessa provpunkter överstiger 
analysresultaten PSRV avseende PAH-H och i två provpunkter avseende PAH-M. I en 
provpunkt överstiger analysresultatet PSRV avseende alifater >C16-C35. För övriga 
parametrar ligger analysresultaten under PSRV. Samtliga jordprov som påvisat halter 
över PSRV är uttagna i fyllnadsmaterial.  

5.6.2 Naturmark 
Totalt har 10 analyser utförts i 6 provpunkter. Inget analysresultat påvisar halter över 
PSRV för delområdet.  

5.6.3 Gatumark 
Totalt har 4 analyser utförts i 3 provpunkter, samtliga uttagna i Åbyholmsvägen. I en 
provpunkt överstiger analysresultaten PSRV avseende PAH-L, PAH-M och PAH-H. I I en 
provpunkt överstiger analysresultaten PSRV avseende PAH-M och PAH-H. I en av 
provpunkterna överstiger analysresultatet PSRV avseende PAH-H. I två provpunkter 
överstiger analysresultaten PSRV avseende aromater >C10-C16 och i en av dessa 
provpunkter över PSRV avseende aromater >C16-C135. Det har även påvisats halter 
över gränsvärdet för FA i en av provpunkterna. Samtliga jordprov som påvisat halter 
över PSRV är uttagna i fyllnadsmaterial. 

5.7 Förslag på åtgärdsmål 
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg tar hänsyn till vilka begränsningar och 
möjligheter som ligger till grund för hur ett område kan användas. Det formulerar 
mätbara åtgärdsmål (platsspecifika riktvärden) baserat på vilka platsspecifika 
parametrar som används och vilka förutsättningar som anges. Den aktuella 
utredningen syftar till att omsätta de planbestämmelser och önskemål som arbetats 
fram under planprocessen till mätbara åtgärdsmål. Dessa mål utgör därför en 
konkretisering av de övergripande målen i kvantifierbara termer.    

De övergripande åtgärdsmålen syftar att beskriva vilken funktion som är tänkt inom 
delar av planområdet kopplat till miljömässiga möjligheter och begränsningar. De 
mätbara åtgärdsmålen uttrycker vad som krävs för att uppnå de övergripande 
åtgärdsmålen. I föreliggande utredning utgör de platsspecifika riktvärdena de mätbara 
åtgärdsmålen för respektive markanvändning.  

5.7.1 Övergripande åtgärdsmål, Bostadsmark 
▪ Människor och djur ska kunna nyttja och bo och uppehålla sig i området utan 

oacceptabel risk för hälsomässiga effekter.  
▪ Bostäder ska kunna byggas utan risker att påverkas av gasintrång från flyktiga 

kolväten som kan påverka inomhusmiljön negativt.  
▪ Markens föroreningsstatus ska upprätthålla en nivå som skyddar minst 75 % 

av marklevande organismer.  
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5.7.2 Övergripande åtgärdsmål, Naturmark/Lekplats 
▪ Människor och djur ska kunna nyttja marken för rekreation, lek, träning, bär- 

och svampplockning etc. utan risk för hälsomässiga effekter.  
▪ Markens föroreningsstatus ska upprätthålla en nivå som skyddar minst 75 % 

av marklevande organismer.  

5.7.3 Övergripande åtgärdsmål, Gatumark 
▪ Människor och djur ska kunna nyttja området för transporter, löpning och 

promenader utan risk för hälsomässiga effekter. 
▪ Markens föroreningsstatus ska upprätthålla en nivå som skyddar minst 50 % 

av marklevande organismer.  

6 Åtgärdsutredning  
Den riskbedömning som gjorts för området (ÅF, 2018) redovisar att petroleum- och 
PAH-föroreningarna som påträffats i marken ligger över grundvattenytan. Vidare så 
har analysresultaten av petroleumkolväten och PAH i de tre grundvattenprov som 
tagits ut inte visat någon halt över detektionsgränsen för analysmetoderna. 
Sammantaget indikerar resultaten att läckaget till grundvatten inom området är litet 
eller försumbart.  

Metallhalterna som påträffats i marken ligger samtliga under riktvärdet för KM. 
Halterna som påvisas i grundvattenproven tyder på ett litet eller försumbart läckage 
av metaller till grundvattnet.   

Den aktuella riskbedömningen kopplat till framtagandet av platsspecifika riktvärden 
visar att planområdet behöver åtgärdas för att motsvara de övergripande åtgärdsmål 
som ställts inom ramen för planprocessen. Åtgärderna fokuseras på förorenad mark 
eftersom ovanstående bedömning avseende grundvatten medför att inga åtgärder 
avseende grundvatten bedöms nödvändiga. Dock kan skyddsåtgärder för eventuellt 
länshållningsvatten bli aktuellt.  

6.1 Åtgärdsalternativ 
Nedan redovisas möjliga åtgärds- och efterbehandlingsalternativ där föreslagna 
åtgärder inriktas på att reducera hälso- och miljörisker på kort och lång sikt. Nedan 
bedöms ett antal alternativ som kan vara aktuella för de föroreningar som påträffats 
inom planområdet.  

6.1.1 Nollalternativet 
Ingen åtgärd utförs och området lämnas som det ser ut idag. Detta alternativ medför 
restriktioner för de typer av markanvändning som planprocessen syftar till. Baserat på 
de föroreningar som påträffats inom området bedöms detta alternativ inte leva upp till 
de övergripande åtgärdsmål som planprocessen kräver och även till den 
markanvändning som råder idag. 

  



 
 

RAPPORT  

 

Date: 26/06/2019    Rapport Åbyholm - REV_MJ Page 21 (32) 

6.1.2 Biologisk behandling in-situ 
Här behandlas den förorenade jorden med hjälp av naturligt förekommande och 
tillförda mikroorganismer. Metoden tillämpas bland annat på petroleumkolväten som 
påträffats inom området och fungerar både över och under grundvattennivån. Optimalt 
för metoden är relativt genomsläppliga jordarter där tillförda substrat fördelas 
någorlunda homogent. Den översiktliga bedömningen av jordarterna som 
genomsläppliga bedöms därmed inte utgöra några större begränsningar för detta 
alternativ. Metoden förknippas dock med långa behandlingstider även om man på 
senare tid tagit fram katalysatorer som förkortar tidsåtgången för att uppnå fastställda 
åtgärdsmål. Beroende på markförhållanden och föroreningsnivåer kan resultatet 
variera både tidsmässigt samt hur väl metoden lyckats rena den förorenade marken 
men huvudsakligen bedöms de övergripande åtgärdsmålen kunna uppnås. Detta 
alternativ bedöms dock vara förknippat med för stora osäkerheter för att bedömas 
som lämplig i det aktuella området.  

6.1.3 Jordtvätt ex-situ, on site 
Vid jordtvättning schaktas det förorenade jordmaterialet upp och läggs i en anläggning 
där materialet blandas med vatten, lösningsmedel och/eller ytaktiva ämnen samt 
utsätts för luftinjektering. Den förorenade jorden separeras i olika fraktioner där den 
mindre fraktionen flockas och för att sedan deponeras. Den grövre fraktionen 
kontrolleras och återanvänds därefter inom projektet under förutsättning att den 
motsvarar eventuella tekniska kravställningar. Vattnet renas och återförs sedan till 
processen. Metoden utförs med en mobil anläggning inom planområdet och beroende 
på jordartsmaterialet kan man återanvända mellan 40 till 80 % av ursprungsvolymen. 
Jordtvättsalternativet medför en relativt låg miljöbelastning med hänsyn till 
naturresurser både vad gäller återanvändning av fyllnadsmaterial och minskade 
transporter till och från området med rena respektive förorenade massor. Nackdelen 
mellan schaktsanering och jordtvätt är att det senare alternativet tar lite mer tid i 
anspråk. Baserat på typ av föroreningar och jordarter bedöms de övergripande 
åtgärdsmålen med god säkerhet uppnås med metoden. Själva anläggningen tar ca 
40x50 m i anspråk men en större yta nyttjas för lagring av renade och orenade 
massor. Denna yta är normalt tät för att undvika eventuell spridning vid regn etc. och 
dagvatten från lagringsytan tas om hand. 
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6.1.4 Schaktsanering  
Som namnet säger schaktas förorenad jord upp för vidare transport och 
efterbehandling eller deponering på mottagningsstation. Metoden bedöms ge likartad 
påverkan på saneringsområdet som jordtvätt, avseende begränsningar för 
fordonstrafik, damning, buller m.m. Transporter till och från området blir dock större. 
Baserat på metodens möjligheter och begränsningar bedöms de övergripande 
åtgärdsmålen med god säkerhet uppnås med metoden.  

6.2 Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattningen som genomförts inom ramen för aktuellt uppdrag är grov och 
översiktligt. Den ska ses som ett diskussionsunderlag inför kommande utredningar 
inom ramen för planprocessen för området. Totalt uppskattas drygt 9 000 ton 
förorenad jord vara i behov av efterbehandling. Det ingår ingen beräkning avseende 
återställningskostnader för något av alternativen. Sannolikt kommer 
saneringsentreprenaden ingå i ett större sammanhang där man söker synergieffekter 
med övriga entreprenader vilket gör det svårt att beräkna en summa som är 
rättvisande för respektive alternativ. Viktigt att påpeka är att jordtvätt on site medför 
betydande vinster i återställningsskedet jämfört med schaktsanering eftersom mellan 
40-80 % av jordtvättat material kan återanvändas inom projektet.  

De delområden där föroreningar i mark påträffats över platsspecifika  och generella 
riktvärden benämns som delområde 1 till 4, se figur 7. Delområdena redovisas även i 
bilaga 4 tillsammans med provpunkter som är färgkodade utefter halter bedömda mot 
generella riktvärden. 

 

Figur 7. Plankarta med delområden förorenade med halter över generella och platsspecifika 

riktvärden. Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun.  

Delområde 2 

Delområde 1 

Delområde 3 

Delområde 4 
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Kostnadsuppskattningen baseras på volymer som uppskattats utifrån resultaten av de 
analyser som tagits ut under de två fältundersökningar som genomförts. Storleken på 
delområden m.m. redovisas i bilaga 3. Uppskattade mängder för alternativ 1 och 2 
avseende schaktsanering fördelas på respektive delområde enligt tabell 8. För 
jordtvätt är prissättningen inte beroende på riktvärdesgränser utan enbart totalvikten 
förorenad jord för respektive delområde. Det som styr kostnadsskillnader avseende 
jordvätt är alltså prisintervallet erhållet från saneringsentreprenören. I styckena 6.2.2 
och 6.2.3 redovisas kostnaderna för sanering av hela området, dvs samtliga områden 
men även kostnader varje delområde för sig. När det gäller kostnader för miljökontroll, 
oförutsett och projektering/upphandling slår uppskattningen snett. En procentats är 
ansatt på mellan 5 och 10 % men när det gäller de mindre delområdena blir summan 
för liten. Även om området är litet måste ett flertal arbetsmoment genomföras vilket 
medför att summan blir respektive kostnadspost för liten. Det bedöms dock stämma 
hyggligt om man genomför saneringsarbetena samordnat för samtliga delområden. 
Efter första kostnadsuppskattningen som genomfördes har en ny plankarta tagits 
fram. Den nya versionen ändrar typområde i delområde 3 från bostadsmark till 
gatumark. Det innebär att åtgärdsbehovet förändras då de mätbara åtgärdsmålen 
ändras. Kostnadsuppskattningen lämnas dock oförändrad eftersom det i nuläget finns 
en osäkerhet om provpunkterna i delområde 3 ligger inom det nya typområdet 
gatumark.  

Alternativ 1, schaktsanering 

Delområde Vikt KM-MKM Vikt MKM-FA Vikt > FA Vikt totalt 

1 2 040 3 000 2 520 7 560 

2 1 050 - - 1 050 

3 400 230 - 630 

4 34 - - 34 

Summa 3 524 3 230 2 520 9 274 

 
Alternativ 2, schaktsanering 

Delområde Vikt KM-MKM Vikt MKM-FA Vikt > FA Vikt totalt 

1 2 040 4 680 840 7 560 

2 1 050 - - 1 050 

3 400 230 - 630 

4 34 - - 34 

Summa 3 524 4 910 840 9 274 
 

Tabell 8. Fördelning av uppskattade mängder inom respektive delområde. Samtliga vikter i ton.  
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6.2.1 Nollalternativet 
Några direkta kostnader kopplas inte till nollalternativet. Alternativet medför sannolikt 
krav på kontrollprogram avseende porluftsmätningar för att säkerställa att halterna 
PAH-L och PAH-M inte påverkar de bostadshus som ligger i anslutning till 
Åbyholmsvägen. Även om de inte ligger i direkt anslutning till vägen har inga 
undersökningar genomförts i tomtmarken kring husen om hur halterna påverkar 
markluften närområdet. Utöver detta bedöms haltnivåerna avseende PAH även 
medföra ett mer omfattande kontrollprogram avseende grundvatten. Sannolikt krävs 
ett kontrollprogram som omfattar en årstidsbunden kontroll för att klargöra hur en 
fluktuerande grundvattenyta eventuellt medför spridning från förorenade områden. 
Utöver detta medför nollalternativet att de övergripande åtgärdsmålen inte uppnås 
vilket medför begränsningar för möjligheten att nyttja området i enlighet med målen i 
planprocessen. Slutligen medför nollalternativet en dold miljöskuld som skjuts på 
framtiden som även denna hamnar på minuskontot.  

6.2.2 Jordtvätt ex-situ, on site 
Jordarterna i de förorenade områdena i Åbyholm är väl lämpade för jordtvätt. 
Sannolikt kommer mängden återvunnet material efter jordtvätten ligga i det övre 
spannet enligt stycke 5.1.3. En osäkerhet i beräkningarna är de höga halterna av PAH 
och hur effektivt jordtvätten kan sanera jordmaterialet. En provtvättning bör utföras 
för att kontrollera effekten av reningen innan detta alternativ blir aktuellt. 

Nedre intervallet 

Kostnad per ton, jordtvätt1: 350 kr/ton 

Totalt antal ton förorenade massor, Åbyholm2: 9 300 ton 

Kostnad totalt jordtvätt Åbyholm, nedre intervallet: 3 255 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 163 tkr 
Oförutsett2 10 % 325 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 325 tkr 
Summa jordtvätt, nedre intervallet 4 268 tkr 
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Kostnader fördelade på respektive delområde: 

 
Delområde 1, nedre intervallet: 2 646 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 133 tkr 
Oförutsett2 10 % 264 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 264 tkr 
Summa jordtvätt, nedre intervallet 3 507 tkr 

Delområde 2, nedre intervallet: 368 tkr 
Miljökontroll2 5 % 17 tkr 
Oförutsett2 10 % 37 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 37 tkr 
Summa jordtvätt, nedre intervallet 459 tkr 

Delområde 3, nedre intervallet: 228 tkr 
Miljökontroll2 5 % 11 tkr 
Oförutsett2 10 % 23 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 23 tkr 
Summa jordtvätt, nedre intervallet 285 tkr 

Delområde 4, nedre intervallet: 14 tkr 
Miljökontroll2 5 % 1 tkr 
Oförutsett2 10 % 1 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 1 tkr 
Summa jordtvätt, nedre intervallet 17 tkr 

(xx1 erhållna från Svevia) 
(xx2 uppskattad) 
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Övre intervallet 

Kostnad per ton, jordtvätt1: 550 kr/ton 

Totalt antal ton förorenade massor, Åbyholm2: 9 300 ton 

Kostnad totalt jordtvätt Åbyholm, övre intervallet: 5 115 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 256 tkr 
Oförutsett2 10 % 512 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 512 tkr 
Summa jordtvätt, övre intervallet 6 595 tkr 

Kostnader fördelade på respektive delområde: 

Delområde 1, övre intervallet: 4 158 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 208 tkr 
Oförutsett2 10 % 416 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 416 tkr 
Summa jordtvätt, övre intervallet 5 398 tkr 

Delområde 2, övre intervallet: 577 tkr 
Miljökontroll2 5 % 29 tkr 
Oförutsett2 10 % 58 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 58 tkr 
Summa jordtvätt, övre intervallet 722 tkr 

Delområde 3, övre intervallet: 357 tkr 
Miljökontroll2 5 % 18 tkr 
Oförutsett2 10 % 35 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 35 tkr 
Summa jordtvätt, övre intervallet 445 tkr 

Delområde 4, övre intervallet: 23 tkr 
Miljökontroll2 5 % 2 tkr 
Oförutsett2 10 % 2,5 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 2,5 tkr 
Summa jordtvätt, övre intervallet 30 tkr 

(xx1 erhållna från Svevia) 
(xx2 uppskattad) 

Att beakta är att jordtvättsalternativet minskar mängden återställningsmassor med 
mellan 40-80 % vilket kommer att ge stora effekter på slutgiltiga 
entreprenadkostnader. Jordtvätten som anges i detta alternativ är mobil vilket 
förutsätter att en arbetsyta kan iordningställas inom planområdet. Saneringen av 
uppskattade 9 000 ton ta totalt ca 8-9 veckor i anspråk. Kostnaderna per ton omfattar 
etablering, tätning av upplagsytor, schaktning och transport till anläggningen. 
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6.2.3 Schaktsanering  
Metoden innebär ett direkt angreppssätt på den förorenade jordvolymen och 
saneringsresultatet erhålls omgående via kontrollprovtagning i schaktväggar och 
schaktbottnar. De stora kostnadsbärarna är entreprenadmaskiner, transportfordon, 
mottagningskostnader för förorenade jordmassor samt återställningsmassor. Två 
alternativ har beräknats.  

I provpunkt 17A017 konstateras halter av PAH H över rekommenderad 
koncentrationsgränser för FA, se figur 8. Alternativ 1 utgår från att hela jordvolymen 
mellan provpunkterna 17A016 och 17A018 (båda påvisar halter under FA) är förorenat 
med halter över FA. I alternativ 2 utgör avståndet från provpunkt 17AF017 till närmast 
liggande provpunkt med halter under FA, dvs provpunkt 18AF07. Detta avstånd 
ansätts såväl åt norr som åt söder. Dessa antaganden gäller alltså jordvolymer med 
halter över FA. Övriga delar av Åbyholmsvägen bedöms ha halter över riktvärden för 
KM och MKM, sa tabell 8. Övriga ansatta värden för djup, bredd och längd m.m. 
redovisas i bilaga 3. 

 
Figur 8. Två alternativa beräkningsmodeller för volymsuppskattning av mängden massor med 

halter > FA vid schaktsanering.  

 

  

Alt 1 
Alt 2 

Provpunkt 17A017 
(halter PAH H över FA) 

Provpunkt 18AF07 

Provpunkt 17A016 

Provpunkt 17A018 
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Förutsättningar som ligger till grund för kostnadsberäkningen: 

Mottagningskostnader1 för massor med halter > KM: 200 kr/ton 

Mottagningskostnader1 för massor med halter > MKM: 380 kr/ton 

Mottagningskostnader1 för massor med halter > FA: 1 000 kr/ton 

Transportkostnader2: 250 kr/ton 

Schaktkostnader2: 50 kr/ton 

Alternativ 1 

Totala kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  700 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: 1 230 tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: 2 520 tkr 
Transportkostnader:  2 300 tkr 
Schaktkostnader: 500 tkr 
Summa 7 240 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 360 tkr 
Oförutsett2 10 % 720 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 720 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 9 240 tkr 

Kostnader fördelade på respektive delområde: 

Delområde 1, kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  408 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: 1 140 tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: 2 520 tkr 
Transportkostnader:  1 890 tkr 
Schaktkostnader: 378 tkr 
Summa 6 336 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 316 tkr 
Oförutsett2 10 % 634 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 634 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 8 120 tkr 

Delområde 2, kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  210 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: - tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: - tkr 
Transportkostnader:  262 tkr 
Schaktkostnader: 52 tkr 
Summa 524 tkr 
Miljökontroll2 5 % 26 tkr 
Oförutsett2 10 % 52 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 52 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 654 tkr 
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Delområde 3, kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  80 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: 87 tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: - tkr 
Transportkostnader:  158 tkr 
Schaktkostnader: 31 tkr 
Summa 356 tkr 
Miljökontroll2 5 % 17 tkr 
Oförutsett2 10 % 35 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 35 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 443 tkr 

Delområde 4, kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  7 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: - tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: - tkr 
Transportkostnader:  9 tkr 
Schaktkostnader: 2 tkr 
Summa 18 tkr 
Miljökontroll2 5 % 1 tkr 
Oförutsett2 10 % 2 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 2 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 23 tkr 

(xx1 erhållna från Löt, Suez) 
(xx2 uppskattad) 
 

Alternativ 2: Totala kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  700 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: 1 870 tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: 840 tkr 
Transportkostnader:  2 300 tkr 
Schaktkostnader: 500 tkr 
Summa 6 210 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 300 tkr 
Oförutsett2 10 % 620 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 620 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 7 790 tkr 

  



 
 

RAPPORT  

 

Date: 26/06/2019    Rapport Åbyholm - REV_MJ Page 30 (32) 

Kostnader fördelade på respektive delområde: 

Delområde 1, kostnader som direkt styrs av uppskattade volymer och vikter: 

Mottagningskostnader halter > KM:  408 tkr 
Mottagningskostnader halter > MKM: 1 778 tkr 
Mottagningskostnader halter > FA: 840 tkr 
Transportkostnader:  1 890 tkr 
Schaktkostnader: 378 tkr 
Summa 5 294 tkr 
Massklassning Åbyholmsvägen2 200 tkr 
Miljökontroll2 5 % 265 tkr 
Oförutsett2 10 % 529 tkr 
Projektering, upphandling, byggherre2 10 % 529 tkr 
Summa schaktsanering exkl återställning 6 817 tkr 

 (xx1 erhållna från Löt, Suez) 
(xx2 uppskattad) 

Det som skiljer alternativ 1 och 2 är uppskattningen av mängden förorenad jord i 
delområde 1 med halter över FA. Det innebär att uppskattade kostnader för 
delområden 2 till 4 är de likadana för båda alternativen. 

Osäkerheter: För alternativ 1 uppskattas massorna vara fördelade enligt följande:      
> KM = 27 %, > MKM = 40 % och > FA = 33 %. För alternativ 2 uppskattas massorna 
i Åbyholmsvägen vara fördelade enligt följande: > KM = 37 %, > MKM 52 % och > FA 
11 %. Ansatt värde för jordartens vikt är 1,75 ton/m3. Ansatt värde för svällning, dvs 
hur mycket varje fast kubikmeter jord sväller när den schaktas upp är 20 %. Inga 
kostnader för återställning inkluderas i uppskattningen. Det är svårt att avgöra om det 
går att ta returlass med återställningsmassor efter en tur med förorenade massor eller 
om återställningen medför en helt separat process. Det är inte klargjort om PAH-
föroreningarna i Åbyholmsvägen har ett homogent spridningsmönster så som antagits 
i kostnadsuppskattningarna.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 
De undersökningar som genomförts indikerar att det framförallt är PAH i 
fyllnadsmaterialet som orsakar miljörisker inom planområdet. Det har även påträffats 
alifater över riktvärden för KM och aromater över riktvärden för KM och MKM men 
dessa bedöms ha underordnad betydelse för omfattningen av åtgärder. De i särklass 
högsta halterna har påträffats i fyllnadsmaterialet i Åbyholmsvägen. Tre prov påvisar 
halter över riktvärden för MKM och PSRV för Gatumark och i en av provpunkterna 
påvisas halter över rekommenderad koncentrationsgränser för farligt avfall.  

Det är okänt varifrån fyllnadsmaterialet i Åbyholmsvägen härstammar och vilken typ 
av verksamhet som kan har orsakat de förhöjda halterna av PAH. Om föroreningarna i 
fyllnadsmassorna påvisar en homogen spridningsbild bör volymsuppskattningarna som 
ligger till grund för kostnadsberäkningarna vara rimliga.  

Metallförekomster i fyllnadsmassor har generellt ett heterogent spridningsmönster och 
det brukar normalt även gälla PAH. Spridningsmönstret beror vanligtvis på vilken 
verksamhet som ligger till grund för föroreningarna. Bedömningen är att 
verksamheten som orsakat PAH-föroreningarna inte utförts inom planområdet utan 
massorna har varit förorenade redan när de transporterades till området. 
Åbyholmsvägen utgör drygt 80 % av mängden förorenade massor och av dessa 
uppskattas mellan 60 – 70 % som massor med halter över riktvärden för MKM 
respektive 10 – 40 % för massor med halter över gränsen för FA. I dessa siffror ligger 
en stor osäkerhet då stora volymer förorenade jord är klassade utifrån resultaten av 4 
analyser. 

Det finns inga miljömässiga eller tekniska hinder för att sanera planområdet för att 
uppnå de övergripande åtgärdsmålen. Oavsett om man väljer schaktsanering eller 
jordtvätt on site kommer närområdet påverkas av buller, damning, ökad mängd 
transporter till och från området och begränsningar i trafiken utmed Åbyholmsvägen.  

De mätbara åtgärdsmålen som presenteras i föreliggande rapport behöver bedömas av 
berörd tillsynsmyndighet innan de kan bli gällande för planområdet. Om de mätbara 
åtgärdsmålen behöver revideras bedöms detta inte påverka kostnadsberäkningarna 
nämnvärt. Det som har störst påverkan på kostnaderna är hur homogent eller 
heterogent föroreningsmönstret ser ut i Åbyholmsvägen. Det rekommenderas att hela 
Åbyholmsvägen massklassificeras för att ge en tydligare bild över volymer och halter 
som påverkar kostnadsuppskattningen. Kostnaden för klassning av massorna i 
Åbyholmsvägen har uppskattats och tagits med i beräkningen för de åtgärdsförslag 
som utretts. När det gäller alternativet jordtvätt ligger en osäkerhet i de höga halterna 
som uppmätts i Åbyholmsvägen. För att avgöra hur effektivt metoden fungerar på 
dessa massor rekommenderas att en provtvättning genomförs.  

En massklassning av Åbyholmsvägen samt en provtvättning bör vara en bra strategi 
för att erhålla ett bra beslutsunderlag avseende kostnadsuppskattningar kopplat de 
föroreningar som påträffats i planområdet. De kostnadsuppskattningar som 
genomförts inom ramen för den aktuella utredningen baseras på att hela 
Åbyholmsvägen har ett åtgärdsbehov ner till 2 m under markytan. Uppskattningen kan 
komma att revideras beroende på resultaten av en massklassning av vägen. 
Resultaten från genomförda undersökningar samt den aktuella riskbedömningen och 
åtgärdsutredningen bedöms tillräckligt belysa de begränsningar och möjligheter 
avseende markmiljö, spridnings- och hälsorisker som planerna för Åbyholm medför.  
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