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Berg Gård, mangårdsbygnad. Frösunda socken. 

Kyrkor i Vallentuna kommun. Basinformation, 1996-99. •	  
Inventering genomförd av Riksantikvarieämbetet i syfte att tillgäng-
liggöra basinformation. Publicerad i Bebyggelseregistret. 

Torpinventering Orkesta socken. Orkesta hembygdsförening.•	  
Början av 2000-talet. Torp och gårdar, som legat under Lindholmens 
gård, i Frösunda och Vallentuna socknar har också inventerats. 

Inventering av kyrkor i Vallentuna kommun, 2004-2007.•	   
Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkorna i syfte 
att få en överblick över kyrkobeståndet och ett kunskapsunderlag. 
De kulturhistoriska kvaliteterna för varje kyrka beskrivs, så att dessa 
bättre kan tillvaratas vid planering av vård, underhåll och använd-
ning av kyrkomiljön. Kyrkorna är inventerade av Stockholms läns 
museum. Del av materialet är publicerat i Bebyggelseregistret till-
sammans med basinformationen som lades in mellan åren 1996-99. 
Materialet finns även tillgängligt på Stockholms stifts hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift. 

Båtmanstorp och båtsmän i Kårsta socken. 2006. •	  
Inventering av G.Lilje och I. Wallinder.
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Bygder och socknar 

Vallentuna kommun har i stora delar fortfarande en agrar prägel. Bebyg-
gelsen, de administrativa gränserna, vägnätet och markanvändningens 
mönster uppvisar lång kontinuitet i plats och tid. 

  
Kulturhistoriska kvaliteter i olika bygder

Olika landskapstyper har olika kvaliteter. Kärnan i det kulturhisto-
riska värdet i slättbygd är ofta den överblickbara helheten, den agra-
ra särprägeln och förekomsten av förhistoriska lämningar i relation 
till andra spår. Här är det ofta avgörande att det småskaliga jordbruket 
med djurhållning (nöt och får) och odling (av spannmål eller annan 

lågväxande gröda) i möjligaste mån uppmärksammas och gynnas. 
I övergångarna mellan slätt och dalgångar och mellan dalgångar och 
skogsbygd finns varierade och mosaikartade landskap där en visuell över-
blickbarhet, saknas vilket ibland försvårar förståelsen av kulturmiljön. 
Visuellt kan det upplevas som att tillkommande bebyggelse kan etable-
ras var som helst, utan att områdets kulturhistoriska kvaliteter minskar. 
Det krävs dock ofta att en kulturmiljöanalys görs, för att förstå landskapet 
och förhindra en fragmentering av landskapet och därmed en minskad 
förståelse av historien. I tätortsbygd bildar tidstypiska byggnader, tomt-
storlekar, kvartersindelning, parkanläggningar, mötesplatser och vägnät, 
etc. ofta tydliga årsringar som visar olika decenniers planeringsideologier. 
Här bör möjligheten att kunna uppfatta årsringarna även i framtiden vara 
en viktig aspekt att beakta i planeringen vid rivning, förtätning och andra 
förändringar. 
Kommunens komplexitet gör att karaktärsdragen skiljer sig mellan olika 
delar. Beskrivningen som följer har av praktiska och kulturhistoriska skäl 
delats in i socknar - en administrativ indelning med medeltida bakgrund. 
I det digitala kulturmiljöunderlaget finns även en mer detaljerad nivå med 
beskrivande text och data för historiska ägoområden som tillhört gårdar 
och byar.

Den detaljerade nivån är sökbar och tillgänglig på:  
www.vallentuna.se/kulturmiljowebben.

De nio socknarna som beskrivs är olika stora samt på flera sätt olika i sitt 
innehåll. Varje socken redovisas i kartform och i den tillhörande redo-
visningen har tre företeelser per socken valts ut för att illustrera de olika 
områdenas karaktärsdrag. 

SOCKNARNAS OLIKA KARAKTÄRSDRAG - KULTURHISTORISK UTVÄRDERING

Dallandskap.
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Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter - exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter - exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 

Olika strategier på olika platser

Exempel med platsspecifika företeelser i respektive socken har tagits fram 
för att underlätta tillvaratagandet av kulturmiljöer och kulturhistoriska 
kvaliteter som en resurs i den fysiska planeringen och genomförandet. 
De exempelområden av lokalt intresse som redovisas är ett urval av exem-
pel på företeelser och platser som kan sägas vara typiska för respektive 
socken. Dessa exempel fungerar som stöd för hantering av kulturmiljöer 
och kulturhistoriska värden i den fysiska planeringen. 
De utpekade exempelområden som redovisas har givits olika beteckningar 
beroende på variationer i kvaliteter och bedömd sårbarhet ur kulturmiljö-
synpunkt. Exempelområden med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter 
har bedömts vara känsligare än de med höga kulturhistoriska kvaliteter. 
Urvalet av dessa exempelområden har gjorts med hänsyn till rådande 
förutsättningar – det vill säga att det även finns nationellt utpekade riks-
intresseområden för kulturmiljö, regionala intressen, landskapsbildsskyd-
dade områden, ett generellt biotopskydd och lagskyddade fornlämningar.
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i 
sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområde-
na varierar beroende både på landskapet, den befintliga miljöns innehåll 
och nytillskottets karaktär och skala. 

Rekommendationer

Generella rekommendationer är svåra att utforma för kulturmiljöer. De 
kan ofta leda till likriktning och förändringar som innebär att platsbundna 
karaktäristiska mönster successivt förändras och till och med suddas ut.
En generell rekommendation är därför att ta reda på och utgå från ett 
områdes säregna karaktärsdrag, att se till den enskilda platsens specifika 
förutsättningar och planera utifrån dem. 

För att på ett bra sätt fånga upp relevant kunskap rekommenderas att 
kulturmiljöunderlaget används och att antikvarisk kompetens tas i 
anspråk i tidiga skeden av planeringen.
Kulturmiljöprogrammet kan ses som en vägledning för ett sådant sätt 
att arbeta. För mer information hänvisas till kulturmiljöunderlaget  
på:  www.vallentuna.se/kulturmiljowebben. 
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REDOVISNING AV KULTURMILJÖER
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ÖVERSIKTSKARTA EXEMPELOMRÅDEN
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Exempelområden med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter (särskilt känsliga för förändringar)

1. Långhundraleden 
En under förhistorisk tid, mycket viktig vattenväg. Av stor betydelse för 
etablering av bebyggelse utmed dalgångarna. 

2. Helgö 
En strategiskt belägen ö i skärningspunkten mellan två attraktiva dalgång-
ar nära sockencentrat. 

3. Finnberga 
En by med synnerligen välbevarad historisk markanvändnings- och 
bebyggelsestruktur. Den enda byn i kommunen där det ännu finns flera 
gårdar med djurhållning med nöt. 

4. Markim
En levande och extremt tydlig historiebok. Ett sedan förhistorisk tid konti-
nuerligt och traditionellt brukat landskap med förhållandevis få moderna 
inslag.

5. Granby
Exceptionellt många och stora fornlämningsmiljöer, bl.a. med landets, till 
ytan, största runristade häll.

6. Kusta 
En sent tillkommen herrgård med välbevarad historisk markanvändnings-
struktur. Ingen avstyckning för bebyggelse i modern tid och ett av de bäst 

Lingsbergsvägen.
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bevarade exemplen på frälseägd och –brukad mark i socknars perifera 
delar.

7. Lingsbergsvägen
En smal, grusad och bitvis allékantad väg med pedagogisk utblick över 
Angarnssjöängen. Vägen går i ett karaktäristiskt läge i landskapet mellan 
åker och skog och förbinder fortfarande byar och ensamgårdar med 
förhistorisk bakgrund. 

8. Gullbron 
En plats där kommunikationerna i nord-sydlig och öst-västlig riktning 
möts idag och där ändringen mellan att färdas på vatten och is till att 
färdas landvägen är särskilt tydlig. Gullbron är en av de intressanta och 
betydelsefulla platser som uppmärksammas inom Runriket. 

9. Arkils tingstad 
En tingsplats med stor betydelse för Vallentuna härad. Belägen på mark 
som under historisk tid utgjorde utmark och till viss del fortfarande har 
den karaktären bevarad. Arkils tingstad är en av de intressanta och bety-
delsefulla platser som uppmärksammas inom Runriket.
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Exempelområden med höga kulturhistoriska värden (känsliga för förändringar)

10. Backa
En av de få kvarvarande mjölkgårdarna i kommunen med mjölkproduk-
tion och kalvar som betar. Gården har en intressant historia med bakgrund 
som en av gårdarna i den helt försvunna byn Röby (?). 

11. Tarby 
En plats/by där man fortfarande lätt kan uppleva historiens vingslag, 
kanske tack vare sitt, i modern tid, avsides läge långt ifrån de hårt trafike-
rade kommunikationsstråken. Den traditionella produktionsinriktningen 
på gården främjar ett öppet landskap, med synliga kulturlämningar i land-
skapet och bidrar dessutom till en biologisk mångfald genom växtlighet 
som gynnas av att betas. 

12. Mälsta
En by karaktäristisk för Kårsta socken. Mälsta utgjorde den största byn i 
socknen, mätt i antalet brukningsenheter, i samband med jordreformerna 
och skiftena på 1700- och 1800-talen. 

13. Stora Benhamra
En medeltida sätesgård alldeles intill Långhundraleden. Gården kom 
i kunglig ägo på 1580-talet. Byggnadsbeståndet är synnerligen välbeva-
rat. Tillhörande arkivalier utgör en ovärderlig kunskap om det medeltida 
Sverige. 

14. Lindholmen
Ett exempel på adelns ägande i kommunen (”mitt i frälsebältet”), med ett 

intressant byggnadsbestånd där flera sociala samhällsklassers tillvaro fort-
farande kan utläsas.  
På Vasakullen står en sten rest 1866 till minne av Gustav Vasas troliga 
födelseplats. 

15. Vada by 
En mycket intressant kyrkby, tidigare stormannagods och sätesgård med 
stark koppling till Stora Benhamra, men även intressant avseende, under 
historisk tid, tillkommande gårdar vars lokalisering och namnformer skil-
jer sig från det vanliga.

16. Angarnssjöängen m.m.
En av länets finaste fågellokaler som även hyser en potential för förståel-
sen av hur landskapet bebyggdes och brukades under flera olika skeden 
av förhistorisk tid, tack vare närheten till den skyddade havsvik som 
Angarnssjöängen en gång var.

17. Tidigare torp under Östanå/östra Garn
Ett exceptionellt speciellt och säreget område även ur ett regionalt perspek-
tiv, eftersom bebyggelsen bär medeltida namn, området var obebott under 
förhistorisk tid och har en hög bevarandegrad tack vare sitt ännu perifera 
läge. Känsligt för förändringar.

18. Vintervägen 
Ett äldre kommunikationsstråk som sträcker sig i nord-sydlig riktning 
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genom hela västra delen av kommunen och som möjliggjorde transporter 
genom området. 

19. Tuna
En intressant administrativ ägostruktur som kan utgöra en viktig pussel-
bit för forskning kring sockenbildning och ägandeformer under äldre tid 
och hur dessa har förändrats in i modern tid. 

I Vallentuna finns ett flertal kulturmiljöer med höga pedagogiska värden. 
I den rundtur för nyinflyttade som kommunen erbjuder ingår några av 
dessa platser. De rekommenderas också som besöksmål på kommunens 
webbplats. I t.ex. de centrala delarna av Vallentuna återstår en del arbete 
för att synliggöra historien.

Vada Prästgård, Vada by.
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STRÅK/PEDAGOGISKA VÄRDEN - DEN UR BESÖKSSYNPUNKT ATTRAKTIVA KULTURMILJÖN
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Exempel på särskilt intressanta områden:

 
1. Runriket 
Vallentuna kommun ligger i världens runstenstätaste område. Runstenar-
na berättar mycket för oss om de människor som levde i trakten för c:a 
tusen år sedan. Detta uppmärksammas inom Runriket, som består av nio 
besöksmål runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid Jarlabankes 
bro, där en rekonstruktion gjorts av det vikingatida monumentet, strax 
norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhus-
utställning och en upplevelsepark där alla besöksmål illustrerats/levande-
gjorts på ett lekfullt och lättillgängligt sätt. På alla de nio platserna runt 
sjön finns informationstavlor om platsens historia och mer information 
kring runor och runstenar. Mer information och audioguider hittar du på: 
www.runriket.se

2. Vada sjökullar
Ett stenkast från Vada medeltidskyrka ligger tre mäktiga gravhö-
gar på rad. Förutom de imponerande högarna, som kan liknas vid de i 
Gamla Uppsala, så finns drygt 100 gravar inom det gravfält från järn-
åldern där gravarna ligger. Storhögarna påminner oss om de bygde-
hövdingar eller småkungar som en gång styrde i trakten. Place-
ringen gjordes på en framträdande och dominerande plats utmed 
Husaån, som var en del av det som idag kallas Långhundraleden. 

3. Granbyhällen
Granbyhällen är Sveriges till ytan största runristning i häll. Ristningen 
berättar om Finnvid och hans släkt. ”Häming och Själve och Johan de lät 
hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och (efter) sin 

U337 Granbyhällen. Sven B F Jansson, ”Runjanne” målar i runorna på hällen.  
Foto: Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet.

Stråk/pedagogiska värden - den ur besökssynpunkt attraktiva kulturmiljön
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moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och (Sigv)at. Han 
ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte 
ristade dessa runor.” Visäte var en av de främsta runristarna och hällen 
är mycket konstnärligt utformad. Myntfynd som gjorts vid utgrävningar 
på platsen tyder på att hällen och gården är samtida med varandra, från 
1000-talet e.kr. Gården har legat i ett höjdläge med en mäktig utsikt över 
bygden. 

4. Vasakullen
På en kulle en liten bit bort från Lindholmens gård, finns ruinen efter den befästa 
medeltida sätesgården där man tror att Gustav Vasa föddes. Det medeltida sten-
huset var beläget på en lätt försvarad kulle omfluten av vatten. Idag ser man ut 
över både Stor- och Lillsjön från platsen. En minnessten över Gustav Vasa restes 
på kullen år 1866.

5. Kårsta by
Kårsta by ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Byn är ett exempel på 
en samlad bybebyggelse där gårdarna inte flyttats ut från bytomten utan fortfa-
rande ligger kvar. Byn bestod ursprungligen av fem gårdar, vilket är förhållandevis 
många, det normala i Mälardalen var annars 2-3 gårdar i varje by. Att gårdarna 
ligger kvar på den ursprungliga bytomten är också relativt ovanligt. Många gårdar 
flyttades ut från bytomterna i samband med laga skiftet på 1800-talet. I anslut-
ning till medeltidskyrkan som ligger mitt i byn ligger också den gamla skolan – 
kommunens äldsta skolbyggnad som var i bruk ända fram till 1982, då en ny skola 
byggdes i Kårsta samhälle.

Kårsta byväg.
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6. Lilla Garn
Lilla Garn är en välbevarad kulturmiljö i anslutning till Garnsviken, en del av 
den viktiga Långhundraleden. Lilla Garn var länge en betydande handelsplats 
och knutpunkt. Här finns bl.a. Össeby-Garns kyrka, de två små stugorna vid  
Klockarborg och Vallentuna skolmuseum. Kyrkan är från 1200-talet och  
dominerar miljön vid Garnsviken. Följer man vägen från Össeby Garns kyrka 
österut genom Lilla Garn kommer man, efter c:a 200 m, till Klockarborgs två små 
stugor, på vänster sida av vägen. Här bodde klockarsonen Hjalmar Söderberg och 
hans hustru Kristina och deras 10 barn. Allt finns kvar från Söderbergs tid, och 
ägs och underhålls nu av föreningen Klockarborgs Vänner.

7. Centrala Vallentuna
Först efter 1950 tog byggandet fart ordentligt med tillkomsten av flerfamiljshus 
och större bostadsområden i centrum. De årsringar av bebyggelse som finns 
speglar samhällets framväxt. Då Roslagsbanan anlades på 1880-talet förändra-
des förutsättningarna och möjligheterna till lönsam produktion och försörjning.  
Prästgården och flera av de mindre gårdarna som t.ex. Väsby och Rickeby sålde 
eller upplät tidigt stora delar av sin mark till tomtbolag och lokaler och anläggningar 
för den kommunala administrationen. Idag är den sydligaste delen av Vallentuna 
kommun den mest tätbefolkade och tätt bebyggda. I de centrala delarna finns spår 
från de flesta sekel och det gör att historien finns tillgänglig även för kommande 
vallentunabor.
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Angarns socken utgörs i norr av utpräglad dalgångsbygd och i söder av 
skogsbygd. Socknen har övervägande agrar prägel avseende såväl land-
skapet, markanvändningen som bebyggelsen. Täby galopps tränings-
anläggning i Rörby ligger centralt i socknen och gör att omgivning-
arna tillhör de hästtätaste i kommunen. Socknen präglas även av att 

förhållandevis stora vägar genomkorsar området, både i öst-västlig 
riktning (Angarnsvägen) och i nord-sydlig riktning (gamla Norr-
täljevägen och Europaväg 18). Förhållandevis många fastigheter har 
länge varit i Stockholms stads ägo, vilket haft en konserverande effekt.  
Angarnssjöängen i socknens norra del är en av regionens mest välbesökta 

Angarns socken

Vy över Rörby i Angarns socken.

SOCKENBESKRIVNINGAR MED KULTURMILJÖPROFILER
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och attraktiva fågelsjöar. Den utgör det största och ett av få naturreservat i 
kommunen. Det är även en kulturhistoriskt viktig pusselbit för förståelsen 
av bebyggelsens tillkomst och placering i området eftersom den under lång 
tid utgjort en skyddad havsvik med direktkontakt med Långhundraleden. 
Angarns sockens norra del är ett av kommunens tydligaste exempel på  
dalgångsbygder. 
Det finns förhållandevis många och stora arealer betesmarker med hävd-
gynnad flora och fauna i anslutning till Angarnssjöängen. Alla byar och 
ensamgårdar i socknen har under historisk tid varit inriktade på anima-
lieproduktion och boskapsskötsel, vilket innebär att det funnits förhållan-
devis många betesdjur under lång tid i området vilket präglat landskapet. 
Byarna Rävsta och Rörby som ligger centralt i socknen var mindre bero-
ende av boskapsskötsel för sin försörjning. På Rävsta odlades humle tidigt 
och i början av 1800-talet fanns här fyra posthemman längs Drottning 
Kristinas postväg till Åbo, vilket stärker tidsdjupet i Angarn som ett ännu 
kommunikationspräglat område. Idag finns ingen nötboskap kvar alls i 
hela socknen. 
Bebyggelsen i socknen har i söder utgjorts av ensamgårdar och i norr av 
små byar. Förhållandevis få torp har funnits. Flera sågar har varit verk-
samma i socknen och på Rävsta finns tre likadana mangårdsbyggnader, 
sannolikt uppförda samtidigt (1880-tal) byggda av samme snickare.

Stockholms stad köpte upp stora markområden på 1960-talet inför den 
planerade ”Angarnsstaden” som av olika skäl inte blev av. 

Örstaristningen, föreställande häst och vagn. 
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ANGARNS SOCKEN
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Kulturmiljöprofil - Angarns socken 

Angarnssjöängen - en skyddad vik av Långhundraleden med en • 
komplex fornlämningsmiljö från bronsålder, som är unik för länet.
Kommunikationshistoria: postvägen, Angarnsvägen, vägkorsningen • 
mellan Norrtäljevägen och Angarnsvägen i sockencentrat. 
Agrar bebyggelse och markanvändning präglad av hästverksamhet.• 

Att tänka på
Den nordvästra delen av Angarn ingår i ett stort område av riksintresse 
för kulturmiljön, K 77. Riksintressen ska, enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §, 
skyddas från påtaglig skada. 

Kring Angarns medeltida sockenkyrka, som är den yngsta sockenkyrkan 
i kommunen, finns ett område som sedan 1965 har ett förordnande om 
nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbilden. Nämnda förordnande 
skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses medde-
lat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808). 

Angarnssjöängen blev genom ett statligt beslut naturreservat i december 
år 1982. Beslutet och skötselplanen reviderades av länsstyrelsen år 1999. 

I jordbrukslandskap bör biotopskyddsförordningen, 7 kap. 11 § miljö-
balken beaktas. Den föreskriver förbud mot borttagande av småbiotoper i 
landskapet såsom t.ex. öppna diken, åkerholmar och alléer.  

Hänsyn ska tas till kulturmiljön i och kring de fastigheter som tillhört 
Stockholms stad vid eventuella förändringar. 

 

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t.ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Frösunda socken är en varierad bygd väster om den dalgång som under 
förhistorisk tid utgjorde Långhundraleden. Socknen är förhållandevis 
långsträckt och har till övervägande del agrar prägel, med typiska och i 
viss mån bevarade torp i söder till stora och fortfarande aktiva jordbruks-
byar i norr och öster. Bebyggelsen har i stora delar lång kontinuitet på 

Frösunda socken

Flygfoto över Frösunda kyrka med omgivning. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. (Bilden något beskuren).

platsen vilket framgår av de många gravfält som ligger nära eller i direkt 
anslutning till många av socknens byar och gårdar. 
Sedan 1800-talets slut präglas socknen kommunikationsmässigt 
av Roslagsbanan som sträcker sig igenom socknen, från Solsta 
i sydväst, genom socknens centrala del där det finns bevara-
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de stationshus och godsmagasin, via Rolsta och vidare mot Kårsta 
 
I socknen finns åtminstone sju djurhållare av nöt och/eller får. Av dessa är 
tre mjölkgårdar, av kommunens kvarvarande åtta. 
Ortnamnsskicket utmärker socknen med flera hedniska gudanamn som 
fortfarande lever kvar såsom Torsholma, Odenslunda och sockennamnet 
Frösunda. 
Flera nationellt sett intressanta platser såsom Helgö och det försvunna 
Tuna utmed Långhundraleden finns i socknen och har stor potential för 
framtida forskning. 
Omfattande förändringar av markägandet i form av ägoutbyten och 
ändringar av ägogränser har skett framförallt under 1900-talet. 

Billsta gård, Frösunda socken. 



•  4 0

FRÖSUNDA SOCKEN
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Varierad dalgångsbygd utmed Långhundraleden, Helgö. • 
Frösunda gamla sockencentra, förstärkt genom Roslagsbanans  • 
stationsetablering på 1880-talet. 
Småskaligt jordbruk i varierat landskap med många historiska spår.• 

 
Att tänka på
Den centrala delen av Frösunda socken utgör riksintresse för kultur- 
miljön, K 75. Riksintressen ska, enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från 
påtaglig skada. Vid en eventuell framtida översyn av områdets utbredning 
bör också Helgö med omnejd inkluderas. 

Kring kyrkan finns sedan år 1969 ett förordnande om skydd för landskaps-
bilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen. Nämnda förordnande skall enligt 9 
§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd 
av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I ett jordbrukslandskap som Frösunda socken bör biotopskydds- 
förordningen, 7 kap. 11 § miljöbalken beaktas. Den föreskriver förbud mot 
borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, åkerhol-
mar och alléer. 

I Frösunda har regionala intressen för kulturmiljön utpekats, 22:01 och 
22:04. 

Frösunda uppvisar många karaktäristiska exempel på övergångarna mellan 
slätt och dalgångar och mellan dalgångar och skogsbygd med varierade 
och mosaikartade landskap.I dessa områden kan det visuellt upplevas som 
om tillkommande bebyggelse kan etableras var som helst utan att områdets 

kulturhistoriska värden minskar.

Ofta är det dock så att även begränsad nyetablering av bebyggelse påver-
kar och kraftigt förändrar den historiska strukturen av markanvändning, 
bebyggelse och rörelsemönster i landskapet och bidrar till en oönskad 
fragmentering. Det kan även försvåra möjligheterna för drift av jordbruk 
– i synnerhet jordbruk med djurhållning. 

Kulturmiljöprofil - Frösunda socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Socknen kännetecknas framförallt av höga höjder, mycket skog och många 
sprickdalssjöar. Stora delar av socknen saknar kända lämningar från 
brons- och järnålder, men det finns sannolikt många, ännu inte upptäckta 
lämningar som kan vara äldre (stenålder). En ny fornlämningsinventering 
skulle säkert även visa på spår efter småskalig skogshantering såsom t.ex. 

kolbottnar och tjärdalar. Namnskicket i östra delen av socknen tyder på 
att den permanenta bebyggelse som vi ser idag etablerades först under 
medeltid. Utnyttjande av framförallt vad skogen kunde ge och även viss 
vattenkraft i form av kvarnar och sågar har varit vanligt förekommande i 
socknen under historisk tid. 

Garns socken

Flygfoto över Össeby-Garns kyrka med omgivning. Foto Jan Norrman,  Riksantikvarie-ämbetet. (Bilden något beskuren).
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Här har utvecklad kunskap och tidig specialisering kring småskaligt 
skogsbruk, träberedning och trähantverk, samt småskalig sågverksindu-
stri utgjort basen i försörjningen. Bromseby var ett verksamhetscentrum. 
Garns socken kan delas in i tre delar. En del utgör de relativt stora byarna 
samt Hakunge utmed Garnsvikens östra strand, som vid sidan av tradi-
tionell agrar produktion, även haft goda möjligheter att idka handel och 
transportverksamhet genom sitt gynnsamma läge vid Långhundraleden 
och senare Garnsviken. 
En annan del av socknen är det sjörika skogsområdet i öster som togs i 
anspråk relativt sent av mindre ensamgårdar lydande under Östanå där 
kolning och annat enklare skogsbruk utgjort basen i försörjningen. Even-
tuellt finns här också ännu inte upptäckta lämningar från mänsklig aktivi-
tet under stenålder. Nivåkartor över landhöjningen visar på bra förutsätt-
ningar för boplatser under denna period. 

Den tredje delen av socknen utgör de byar som ligger samlade i dalgången 
upp mot Rö som hade en mer traditionell agrar inriktning, men där det 
skett stora förändringar både avseende bebyggelse och landskap idag. 
Liksom t.ex. i grannsocknen Össeby har det under historisk tid funnits en 
stark koppling till den svenska stormaktens administrativa organisation 
och stridsberedskap i form av flera rusthåll och augment (tillägg) till dessa. 
Här har även funnits en mängd dragon- och båtsmanstorp. 
Socknens läge intill Garnsviken och Långhundraleden har länge inneburit 
ett privilegierat läge och stora möjligheter till kommunikation och handel. 
I Ösby fanns en postgård längs postvägen till Åbo.
När det gäller bebyggelsen kan särskilt framhållas byggnader från 1860-
talet och framåt i schweizerstil som då var högsta mode. Framför allt åter-
finns dessa byggnader i Lilla Garn, men även i t.ex. Angleterre vid Kumla, 
utmed det då viktiga kommunikationsstråket.
 Golf är ett påtagligt inslag i markanvändningen i socknen idag.

Morsta herrgård, Garns socken.  
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GARNS SOCKEN
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Förhållandevis sen bebyggelseetablering under medeltid, unik  • 
för länet. 
Hög potential att ännu ej upptäckta stenålderslämningar finns i • 
området. 
Skogrik bygd med små arrendegårdar.• 
Stora byar intill Garnsvikens nordöstra strand, handel och långväga • 
influenser synlig i arkitekturen, Långhundraleden. 

 
Att tänka på
Den västra delen av Garns gamla socken, d.v.s de större byarna intill 
Garnsvikens östra strand, ligger inom riksintresse för kulturmiljön, K 
77. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas från påtaglig 
skada. 

Ett område i östra delen av socknen utmed Rumsättra vägen har utpekats 
som regionalt intressant för kulturmiljövården (22:03). 

 Kring Össeby-Garns kyrka finns sedan 1965 ett förordnande till skydd för 
landskapsbilden. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande 
bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I biotopskyddsförordningen (miljöbalkens 7 kap. 11 §) föreskrivs förbud 
mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, 
alléer och åkerholmar. 

Kulturmiljöprofil - Garns socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Kårsta socken karaktäriseras naturgeografiskt av dalgångsbygd i väster och 
skogsbygd i öster. Bebyggelsen har historiskt framförallt utgjorts av större 
byar med fler gårdar än vad som var vanligt i Mälardalen. I Kårsta har 
byarna bestått av fyra till fem gårdar, mot Mälardalens byar med i allmän-
het två till tre gårdar. Kårsta by har varit socknens största by med fem 

Kårsta socken

gårdar. Sett till den medeltida skattekraften såsom den avspeglas i antalet 
markland framgår att Kårsta utgjort en socken som tidigt kunde försörja 
många människor. Även sett till antalet brukningsdelar under 1700- och 
1800-talen har Kårsta utmärkt sig med förhållandevis många bruknings-
delar och flera byar storskiftades tidigt, redan på 1750-talet. Byarna kunde 

Kårsta kyrka. I bakgrunden den gamla byskolan.
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ha upp till 10 olika brukningsdelar före stor- och laga skiftesreformerna, 
vilket präglat bebyggelsens utseende. 
Boskapsskötsel har länge varit viktigt för försörjningen i socknen och här 
finns förhållandevis många djurhållare kvar än idag med både nötkreatur 
och får. På två av gårdarna produceras fortfarande mjölk (september 2008).  
Djurbesättningarnas storlek har stor spännvidd, från några enstaka djur 
till över 200. Den största arealen betesmark i kommunen som hävdas med 
stöd av miljöersättning finns i Kårsta. 
Förindustriell produktion av salpeter drevs vid Röby. Det finns doku-
menterat redan i 1630-talets kartmaterial. Här har även funnits många 
vattenkvarnar som t.ex. vid Mälsta, Ekskogen, Backa och Röby. Här finns 
marknamn kvar som berättar om kvarnverksamheten. I Broby, nära 
Roslagsbanan, fanns ett av kommunens tegelbruk. 
Då Roslagsbanan invigdes och Ekskogen, respektive Kårsta station öppna-
des för trafik inleddes etablering av bebyggelse med en annan försörjnings-
bas än jord- och skogsbruk. Kårsta station anlades i södra änden av Backa 
gårds ägor, men de första tomtavstyckningarna och nya enbostadshusen 
tillkom på Rickeby ägor.
I och med detta växte ett av kommunens stationssamhällen fram. Numera 
utgör Kårsta ändstation på Roslagsbanans Vallentunadel, som tidigare 
gick ända fram till Rimbo och vidare till Norrtälje, och den äldre bebyg-
gelsen har förtätats något. I det som idag utgör Kårsta samhälles utkanter 
finns bostadsområden med, under senare delen av 1900-talet, tillkommen 
bebyggelse med säregen form och färgsättning.

Kårsta tågstation idag.
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KÅRSTA SOCKEN
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Dalgångsbygd i väster och skogsbygd i öster.• 
Stora och folkrika byar etablerade under förhistorisk tid i höjdlägen • 
utmed dalgången.
Pendlarbygd med Kårsta och Ekskogens stationssamhällen utmed • 
Roslagsbanan samt E 18 i socknens östra del. Starkt lokalt engage-
mang. 

Att tänka på
Dalgången mellan Ekskogen i söder och Backa i norr utgör riksintresse 
för kulturmiljön, K 76. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § 
skyddas från påtaglig skada. 

Kring Kårsta kyrka finns ett förordnande om nybyggnadsförbud till skydd 
för landskapsbilden sedan år 1970. Nämnda förordnande skall enligt 9 § 
lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd 
av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I Kårsta socken bör särskilt spåren efter den under historisk tid förhållan-
devis talrika befolkningen beaktas såsom det t.ex. avspeglas i den säregna 
bebyggelsestrukturen med stora byar. 

Lämningar av förindustriell verksamhet som t.ex. kvarnar och tegelbruk 
bör uppmärksammas särskilt eftersom detta utgör uttryck för en tidigt 
breddad försörjningsbas som präglar Kårstabygden. Starkt lokalt engage-
mang.

Den största delen av Kårsta socken bär fortfarande prägel av livskrafti-
ga jordbruk, i flera fall fortfarande inriktade på animalieproduktion och 
småskaligt skogsbruk.  Detta är en verksamhet som har lång tradition och 

som format landskapet i stort och smått och därför i sig kan sägas vara 
kulturhistoriskt värdefull. Den bör därför både beaktas och gynnas.  

Endast två båtsmanstorp finns kvar i Kårsta socken; Skansen (Ekskogen) 
och Stensta (Kårsta by). 

Kulturmiljöprofil - Kårsta socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Socknen karaktäriseras av slättbygd och effekterna av ett sedan årtusenden 
pågående småskaligt jordbruk. Landskapet - ett odlingslandskap i utkan-
ten av Upplands slättbygd - bär tydlig agrar prägel av jordbruksdrift med 
djupa rötter ända ned i förhistorisk tid. De naturgeografiska förhållandena 
och den successiva landhöjningen har gjort att det i socknen är ovanligt 

Flygfoto över Markims kyrka med omgivning. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. (Bilden något beskuren). 

Markims socken

lätt att avläsa och förstå landskapsnyttjandet från äldre järnålder fram till 
idag. Genom tolkning av t.ex. olika bebyggda och övergivna bebyggelse-
lägen, ägogränser, förekomst av olika markslag och spår såsom gravfält, 
runstenar, brukningsvägar, diken, åkerholmar, odlingsrösen, etc. och dess 
inbördes (geografiska och funktionella) förhållande till varandra framträ-
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der bilden av historien i landskapet.
Bebyggelsen karaktäriseras fortfarande i huvudsak av jordbruksbebyg-
gelse samlad i små grupper eller som enstaka gårdar med ganska enkla 
bostadshus och funktionella ekonomibyggnader i trä enligt ett bebyg-
gelsemönster som lades fast senast under 1200-talet, men troligen redan 
under 1000-talet. Bostadshusen härrör i de flesta fall från 1900-talets 
första decennier, medan ekonomibyggnaderna med få undantag är från 
1800-talets slut. Bebyggelsen är belägen på moränbackar centralt i förhål-
lande till det mest arbetsintensiva och krävande markslaget, åkermarken, 
ofta med bostadshuset i söder och ekonomibyggnaderna i norr. Ofta är 
bebyggelsen fortfarande tydligt uppdelad på olika funktioner- med en väl 
avgränsad bostadsdel och en ekonomidel. Längre upp i terrängen finns 
marker som länge utnyttjats som betesmarker där man kan finna spår av 
det biologiska kulturarvet- en i vissa fall rik och hävdanpassad flora. 

Torp till Stora Lundby, Markims socken.
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MARKIMS SOCKEN
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Överblickbart område av utpräglat agrar karaktär med aktiva jord-• 
bruk.
Många olika järnålderslämningar med tydliga former från  • 
olika tider.
Liten förändringsgrad under 1900-talet.• 

 
Att tänka på
Stora delar av socknen utgör riksintresse för kulturmiljön, K74. Riksin-
tressen ska, enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada. Vid 
en eventuell framtida översyn av områdets utbredning bör utmarken till 
inkluderade gårdar och byar också inkluderas i riksintresseområdet.

Området kring Markims medeltida kyrka är sedan 1969 avsatt till skydd 
för landskapsbilden enligt § 19 i f.d. naturvårdslagen. Det innebär att 
området är belagt med nybyggnadsförbud. Nämnda förordnande skall 
enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat 
med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808). 

I biotopskyddsförordningen (7 kap. 11 §) föreskrivs förbud mot bort-
tagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och 
åkerholmar. 

För att det höga kulturhistoriska värdet av helheten - som även kan upple-
vas visuellt - ska bibehållas på sikt måste eventuella avstyckningar (nya 
fastigheter), nya byggnader och tillbyggnader placeras och utformas med 
eftertanke och stor hänsyn till rådande bebyggelsemönster och landskaps-
bilden (PBL 3 kap. 1 §). 

Det är viktigt att inte minska eller förstöra möjligheterna att använda 
landskapets hävdvunna kvaliteter som levande historiebok, varför förhåll-
ningssättet gentemot ny bebyggelse utan direkt anknytning till aktiv jord-
bruksdrift generellt sett bör vara mycket restriktiv. 

Kulturmiljöprofil - Markims socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Socknen ligger i kanten av slättbygd i väster och i dalgångsbygd centralt. 
Området bär till övervägande del en tydlig agrar prägel. Den norra och östra 
delen av socknen utgör en småskalig jordbruksbygd med aktiva lantbruks-
företag. I sydost ligger Lindholmens stationssamhälle med bostadsbebyg-
gelse till största delen tillkommen under senare delen av 1900-talet. Mellan 

och öster om sjöarna Storsjön och Lillsjön i sydöstra delen av socknen präg-
lar den medeltida sätesgården Lindholmen fortfarande landskapet med sin 
storskaliga ägostruktur och f.d. underlydande torplägenheter som omvand-
lats i olika grad. Vid Lindholmen har det funnits en handelsträdgård. Intill 
de gårdsanläggningar för lantbruken som finns i stora delar av socknen, 

Flygfoto över Orkesta kyrka med omgivning. Foto Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.

Orkesta socken
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som många har liknande form, finns välplanerade trädgårdsanläggningar.  
Bebyggelsen i byar och på gårdar har ofta varit utformad som mindre 
herrgårdsanläggningar med mangårdsbyggnad flankerad av två parallella 
flygelbyggnader. 
Det som också präglar socknen är den exceptionellt rika förekomsten av 
förhistoriska lämningar. På Granby och Yttergärde i sydvästra delen av 
socknen finns stora gravfält med synnerligen rikt innehåll. Vid Granby 
finns Granbyhällen, Upplands längsta runristning, som också är en av 
landets största runristade hällar. 
Orkesta var den socken som vid sekelskiftet hade märkbart minst naturlig 
ängsmark kvar i kommunen vilket tyder på att uppodlingen skett förhål-
landevis tidigt i Orkesta. 
Ägogränserna mellan brukningsenheterna i socknen har legat fast i  
mycket hög grad, i märkbart högre grad än i andra delar av kommunen. 
Lindholmens stationssamhälle vid Roslagsbanan är ett småskaligt villa- 
och radhussamhälle. 
I socknen finns fortfarande sju lantbruk med kor, men ingen av gårdarna 
levererar mjölk. Det finns även ett fåtal får i socknen. Ingen av gårdarna 
har dock både kor och får. Orkesta är den delen av kommunen, undanta-
get gamla Garn, där ekologisk produktion hittills fått störst genomslag. 

Granbyhällen, Orkesta socken. Foto: Yngve Sjögren, 1981.
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Sevärda, ovanligt omfattande och många lämningar från järnålder.• 
Många nötkreatur och viss ekologisk produktion.• 
Social differentiering i bebyggelsen- Lindholmen, många välbevarade • 
historiska torplägen.
Herrgårdsinspirerad mangårdsbebyggelse i form av huvudbyggnad • 
och flyglar med tillhörande planerade trädgårdar.
Fastighetsgränser med lång kontinuitet.• 

Att tänka på
Socknens centrala del är av riksintresse för kulturmiljön, K74. Riksintres-
sen ska, enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada. 

Kulturmiljöprofil - Orkesta socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 

Kring Orkesta kyrka finns sedan 1966 ett förordnande om nybyggnadsför-
bud till skydd för landskapsbilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen som 
enligt 9 §  lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall anses medde-
lat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808). 

I ett odlingslandskap, som den större delen av Orkesta socken utgör, är 
det viktigt att beakta biotopskyddsförordningen i 7 kap. 11 § miljöbal-
ken som föreskriver förbud mot borttagande av småbiotoper såsom t.ex. 
öppna diken och åkerholmar. 

Lindholmens herrgård, Orkesta socken.
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Vada socken utgör i sin helhet dalgångsbygd, med skog i väster och öppen 
dalgång i öster. Den södra delen av socknen är en del av Angarnssjöängen 
och den centrala och norra delen av socknen omfattar Vadadalen med 
omgivningar. Landskapet har en tydligt agrar prägel. Bebyggelsen i norra 
delen av socknen är tydligt påverkad och formad av att länge ha varit i 

Vada socken

frälsets ägo (d.v.s skattebefriade. Ordet kommer av; frälst från skatt) med 
socialt tydligt differentierad bebyggelse. Stora Benhamra har tidvis utgjort 
en kungsgård och var tidigt i högfrälse ägo. De som bebodde den plats 
där Vada by idag ligger tog initiativet till byggandet av Vada kyrka som 
från början var en gårdskyrka. Byar och gårdar utmed Lingsbergsvägen 

Flygfoto över Vada kyrka och sjökullarna. Kyrkan, till höger i bild, inbäddad i grönska. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. (Bilden något beskuren).



KULTURMILJÖPROGRAM VALLENTUNA KOMMUN 2010 

•5 9

ligger arkitektoniskt utformade för att synas som på ett pärlband i över-
gången mellan inägor och utmark utmed och norr om Angarnssjöängens 
dalgång. 
Vada är den näst minsta socken i kommunen, och den enda som inte i 
någon del genomkorsas av någon stor väg, Roslagsbanan eller påverkas av 
den direkta närheten till Arlanda. Inom socknen finns flera mindre vägar 
som följsamt slingrar sig genom landskapet.
I socknen har under historisk tid funnits en tradition att namnge gårdar 
”Lilla” och ”Stora” som inte förekommer på samma sätt någon annanstans 
i kommunen. Företeelsen finns både på Benhamra, Lussinge, Målsta och 
Seneby där gårdar som flyttat ut i samband med laga skifte fått epitetet 
”Lilla” och den gård som legat kvar på bytomten kallats ”Stora”. 
Socknens äldre bebyggelsestruktur karaktäriseras till övervägande del 
av ensamgårdar. Det har funnits få och små byar. Förhållandevis många 
byar och ensamgårdar har i socknen tillhört adeln eller kronan och under 
perioder varit frälsta från skatt. Däremot fanns här anmärkningsvärt få 
frälseägda gårdar vid sekelskiftet 1900 även om kronans innehav då fort-
farande var betydande. 
Den historiska markanvändningen i Seneby by utmärker sig eftersom man 
här ovanligt tidigt var inriktad på spannmålsodling. 
Bebyggelsen i socknen är från 1700- och 1800-talen. Bostadshusen är 
vanligen äldst och ekonomibyggnaderna är i huvudsak uppförda på 1800-
talet. De ursprungliga bebyggelselägena har lång kontinuitet, eftersom 
det funnits bra förutsättningar för bosättning tidigt. Vada är den socken 
i kommunen som haft flest ensamgårdar och små byar. Ändå finns här 
många gårdar som flyttades ut i samband med laga skiftet. 

Stora Benhamra.
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Dalgångsbygd utmed Långhundraleden, strandängar och betesmar-• 
ker.
Kungsgården Stora Benhamra, säregen namngivning med epiteten • 
Lilla och Stora. 
Tyst och småskaligt område utan moderna kommunikationsstråk, få • 
avstyckningar, Lingsbergsvägen.

Att tänka på
Stora delar av socknen utgör riksintresse för kulturmiljön, K77. Riksin-
tressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada. 

För ett område kring Vada kyrka finns sedan 1971 ett förordande till 
skydd för landskapsbilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen. Nämnda 
förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbal-
ken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken 
(1998:808).

Då socknen i sin helhet bär en tydlig agrar prägel är det viktigt att vara 
medveten om biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § som 
innebär förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. 
öppna diken, alléer och åkerholmar. 

Den västra delen av socknen är idag mycket attraktiv för nyetablering av 
bebyggelse eftersom den ansluter till Vallentuna tätort i väster. Landskapet 
som helhet utgör en kulturhistoriskt värdefull kulturmiljö. Till värdena 
hör den agrara prägeln, den äldre bebyggelsen och Lingsbergsvägen som 
slingrar utmed dalgången fram till vägen genom Vada. Moderna inslag är 
förhållandevis begränsade.

Vid expansion av Karby/Brottby ska stor hänsyn tas till kulturmiljön, en 
fördjupad kulturmiljöanalys av området krävs.

Kulturmiljöprofil - Vada socken

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t.ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Vallentuna socken

Vallentuna socken kan sägas bestå av två olika delar, dels den västra delen 
som är geografiskt sammanhållen väster om dalgången mellan Vallen-
tunasjön och den gamla sjön Sormen, dels centrala Vallentuna där den 
moderna bebyggelsen finns idag med stora tidigare frälseägda gårdar i 
utkanten av socknen, Lindö i väster, Bällsta i söder, Olhamra och Lings-

berg i öster och Molnby i norr. Dessa delar har på flera sätt liknande histo-
risk bakgrund. 
Vallentuna kommun utgör den nordligaste delen av tillväxtringen kring 
Stockholm. Det finns förhållandevis sent tillkommen fritidshusbebyggel-

Flygfoto över centrala Vallentuna, 2008. Foto: Bergslagsbild AB. (Bilden något beskuren). 
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se med sportstugor från 1930-1960-talen i kommunen. I dessa områden 
pågår stora förändringar och bebyggelsen permanentas. Exempel på såda-
na områden och platser är Säby-Uthamra, Uthamra strand och området 
vid Arkils Tingstad.

Västra Vallentuna
Den västra delen av Vallentuna socken karaktäriseras fortfarande av ett 
jordbrukslandskap med lång kontinuitet både avseende brukande och 
bebyggelselägen. Det som utmärker och särskiljer västra Vallentuna är 
att här har självägande bönder ägt marken. Det finns en ovanligt riklig 
förekomst av stensträngar och byarna var under historisk tid påfallande 
jämnstora. Under historisk tid har man här inte haft tillgång till skog eller 
betesmark annat än i trädesgärdet. Det har funnits ovanligt många väder-
kvarnar i den här delen av Vallentuna.

Centrala Vallentuna och socknens utkanter
Centrala Vallentuna hade fram till sekelskiftet 1900 en liknande bakgrund 
som västra delen av socknen, men då Roslagsbanan anlades på 1880-talet 
förändrades betingelserna och möjligheterna till lönsam produktion och 
försörjning. Prästgården och flera av de mindre gårdarna som t.ex. Väsby 
och Rickeby sålde eller upplät tidigt stora delar av sin mark till tomtbo-
lag och lokaler och anläggningar för den kommunala administrationen. 
Idag är den sydligaste delen av Vallentuna kommun den mest tätbefolkade 
och tätt bebyggda. Centrala Vallentuna har det senaste seklet gått från ren 
bondebygd till ett stationssamhälle med förindustriell produktion (tegel-
bruk) via en mindre trädgårdsstad till ett pendlarsamhälle och förort i 
Stockholmsregionen. 
I socknens utkanter finns geografiskt förhållandevis stora egendomar. 

Dessa är fortfarande präglade av tidigare adligt ägande till sin struktur 
och sitt innehåll. Animalieproduktion, differentiering socialt (herrgårdar 
och torp), arkitektoniskt märkvärdiga byggnader (Lindö och Molnby) och 
parkanläggningar, storskalighet i markanvändningen, i vissa fall förhål-
landevis mycket lövvegetation, alléer, m.m.

Veda gård, Vallentuna socken.
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Kulturmiljöprofil - Västra Vallentuna

Ett av Upplands bäst bevarade stensträngsområden.• 
Bebyggelselägen med platskontinuitet. Bebyggelsens placering i • 
förhållande till omgivande marker (åkermark).
Det har funnits ett stort antal väderkvarnar i området.• 

Att tänka på 

Västra Vallentuna
Den västra delen av Vallentuna socken utgör riksintresse för kulturmil-
jön, K71 (Skålhamravägen), och ska enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § skyd-
das mot påtaglig skada. 

Det som särskilt utmärker västra Vallentuna är en synnerligen rik före-
komst av stensträngar, särskilt på Hassla, Grana och Sursta ägor. En del 
av stensträngarna är klassade som fasta fornlämningar, medan andra sten-
strängar har klassningen ”övrig kulturhistorisk lämning” i fornminnesre-
gistret. 

Två av Vallentunas fyra besöksmål inom Runriket ligger i detta område; 
Gullbron och Gällsta.

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud 
mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, 
alléer och åkerholmar. 

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t.ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Kulturmiljöprofil - Centrala Vallentuna och socknens utkanter

Ett stort härads centralpunkt där medeltida struktur kan anas i admi-• 
nistrativa gränser.
Vallentuna tätort; knutpunkt Angarnsvägen, Stockholmsvägen och • 
Roslagsbanan. Roslagsbanans betydelse för tätorten och stora delar av 
kommunen.
Det (bitvis) i sen tid mest förändrade delområdet i kommunen med • 
många spår avsatta under 1900-talet. 

Att tänka på 

Centrala Vallentuna och utkanter
Delar av Kusta, Lingsberg och Olhamra utgör riksintresse för kulturmil-
jön, K 77 (Vada – Össeby-Garn) och ska enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § 
skyddas mot påtaglig skada

Kring Vallentuna kyrka fanns sedan 1967 och fram till i november 2008 
ett förordnande om bl.a. nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbil-
den. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande 
av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser 
i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen har hanterat ärenden som berör 
förordnandet. Eftersom detaljplaner är aktuella i samband med nya trafik-
lösningar i centrala Vallentuna har förordandet upphävts genom ett läns-
styrelsebeslut daterat den 18 november 2008. Hänsynsregler ska skrivas in 
i de kommande detaljplanerna.

Vallentuna kyrka är ett av Vallentunas besöksmål inom Runriket. 

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken utgör ett kulturpräglat jordbruks-
landskap. Brukandet och skötselföreskrifter för reservatet bör därför ske 
med utgångspunkt i kunskap om äldre markanvändning. 

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud mot 
borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer 
och åkerholmar. 

I centrala Vallentuna finns många spår av historien att ta tillvara vid den 
fortsatta utvecklingen, bl.a. bebyggelsens årsringar.  

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket  höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t.ex. 
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex. skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 
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Össeby socken

Össeby socken var fram till år 1838, då sockenkyrkan brann ned, en till 
ytan och invånarantalet ganska liten, men självständig socken med ett 
fåtal brukningsenheter varav huvuddelen ensamgårdar och några få små 
byar. Naturgeografiskt kan socknen sägas tillhöra övergångsbygd mellan 
dalgångsbygden i norr och skogsbygd i söder. Inslaget av säterier blev med 

tiden förhållandevis stort i socknens utkanter och vid sekelskiftet 1900 
fanns här fortfarande fyra gårdar med säterirättigheter. Össeby utgjorde 
länge den östligaste delen av Vallentuna härad och fick sitt namn av byn 
där kyrkan byggdes. 

Össeby kyrkoruin. I samband med att kyrkan lämnades att förfalla, efter en brand 1838, slogs också Össeby och Garns socknar samman till dagens Össeby-Garns socken.  
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Närheten till Garnsviken och Långhundraleden liksom det som senare 
blev Angarnssjön och Angarnssjöängen har varit avgörande för behovet 
av försvarsanläggningar, möjligheten till försörjning, handel och etable-
ring av bebyggelse. 
Össeby har flera likheter med grannsocken Angarn i väster och förutom 
den direkta närheten till Långhundraleden som följer socknens östra gräns 
präglas i huvudsak den norra delen av vägar och transporter. Det kanske 
mest påtaliga inslaget i landskapet är idag E 18:s stora trafikplats på Karby 
ägor som förbinder gamla Norrtäljevägen med E 18. Just Stora Karby har 
lång tradition som knutpunkt för transporter, då det här har funnits både 
gästgiveri och krog. 
Förutom de ståndsmässigt bebyggda gårdarna Svista, Sjöberg, Hacksta 
och Brottby karaktäriseras bebyggelsen i socknen av ensamgårdsbebyg-
gelse och små byar vars byggnadsbestånd i första hand formats av lantbru-
kets behov och därför kan sägas ha en traditionellt agrar prägel. Det har 
även funnits förhållandevis många arbetarbostäder belägna intill flera av 
socknens gårdar. 
Det finns (2008) inga gårdar med nötkreatur eller får kvar i socknen,  
däremot är inslaget av häst ganska stort. 

Brottby, Össeby socken. 

Karby gård. Foto: Gun Hillbo.
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ÖSSEBY SOCKEN
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Kulturmiljöprofil - Össeby socken 

Tydlig social skiktning i bebyggelsestrukturen med herrgårdar, torp • 
och arbetarbostäder.
Karby/Brottby, för kommunen viktig kommunikationsnod. Omgivet • 
av attraktiv kulturmiljö i Långhundraledens dalgång. 
Företrädesvis ensamgårdsbebyggelse i karg skogsbygd, med många • 
igenväxta f.d. välhävdade betesmarker.

Att tänka på
Norra delen av Össeby socken ingår i ett riksintresse för kulturmiljön,  
K 77. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas från påtaglig 
skada. 

Stor majoritet av ensamgårdar. Endast Brottby, Stora Karby och Kjör-
linge har utgjort byar under historisk tid, resten av bebyggelsen i den 
gamla socknen har utgjort ensamgårdar. Brottby var tillsammans med  
Prästgården den största byn, på medeltiden värderad till en skattekraft 
motsvarande tre gårdar. Markägandet var blandat. 

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud 
mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, 
alléer och åkerholmar. Fram till Brottby leder en av kommunens finaste 
alléer som är skyddad enligt Natura 2000.  

Rekommendationer och riktlinjer
Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet.  
Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende 
på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden

Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska  värdena är mycket känsliga och sårbara. 
Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. 
Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t.ex.
pågående markanvändning och bebyggelsemönster. 

Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör 
hänsyn tas till t.ex.  skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens  
proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm. 



KULTURMILJÖPROGRAM VALLENTUNA KOMMUN 2010 

•7 1
ATT TA TILLVARA KULTURHISTORISKA KVALITETER SOM RESURSER I DEN FYSISKA PLANERINGEN

I slutet av 1980-talet, inför introduktionen av det kommunala planmo-
nopolet samt av den nya plan- och bygglagen, utpekades ett antal riksin-
tresseområden för att ge signaler om vad som då ansågs vara nationella 
allmänna intressen och var de geografiskt var belägna. Det är sedan 1987 
kommunens ansvar att i sin planering tillvarata dessa allmänna intres-
sen på ett bra sätt. Hur man avser göra det ska redovisas i översiktspla-
nen. 

I miljöbalkens 3 kapitel 6 § anges att ”Mark och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätor-
ter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket.”

Riksantikvarieämbetet ansvarar för att tillhandahålla nationellt jämför-
bara beskrivningar. Dessa kortfattade beskrivningar finns att läsa på Riks-
antikvarieämbetets hemsida, www.raa.se .

För att möjliggöra ett bättre tillvaratagande av de kulturhistoriska kvali-
teterna som en resurs i den fysiska planeringen på kommunal nivå krävs 
utförligare beskrivningar av dessa områden, därför innehåller det nya 
kulturmiljöunderlaget för kommunen förtydliganden av riksintresseom-
rådena. 

I områden som är av riksintresse för kulturmiljö bör en särskild lämplig-

hetsprövning göras. Inom dessa områden bör det regelmässigt ställas krav 
på kulturhistoriska utredningar/kulturmiljöanalyser och konsekvensana-
lyser (sårbarhetsanalyser). 

Riksintressen

Riksintressen K71-K77 i Vallentuna kommun
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RIKSINTRESSEOMRÅDEN OCH NATURA 2000, INOM OCH I ANSLUTNING TILL KOMMUNEN

KÄLLA: VALLENTUNA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030
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Källa: Vallentuna kommun översiktsplan 2010-2030
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Vallentuna kommun berörs av fem olika riksintressen för kulturmiljö -

Skålhamravägen, K71.• 
Markim – Orkesta, K74.• 
Frösunda, K75.• 
Kårsta, K76.• 
Vada – Össeby – Garn, K77.• 

Riksintresset Skålhamravägen, K71

Den del av området som omfattar sydvästra Vallentuna präglas av tätortsnä-
ra jordbruk kännetecknat av begynnande specialisering och storskalighet 
med inslag av hästverksamhet. Övervägande småbruten odlingsmark och 
mindre f.d. byar med förhistorisk platskontinuitet i karaktäristiska lägen 
på en del av de i huvudsak barrbevuxna moränhöjderna präglar landska-
pet. Den smala Skålhamravägen slingrar längs höjdsträckningarna genom 
landskapet.
Norr om Väsbyvägen (väg 268) ligger herrgårdsanläggningen och det tidi-
gare säteriet Lindö gård med välbevarad gårdsbebyggelse som på ett före-
bildligt sätt förnyats och anpassats till ändrad produktion. Mangårdsbe-
byggelsen är ett typiskt exempel på en rokokoanläggning från 1700-talets 
mitt. Anläggningen som även omfattar park och allé omges av storskalig 
odlingsmark. I områdets östra del har odlingsmarken omvandlats och 
nyttjas sedan slutet av 1900-talet som golfbanor. Jordbruket tillhör ett av 
länets största.
I hela området finns riklig förekomst av så kallade stensträngar, de är 
hägnadsrester som härrör från det agrara brukningssystem som var vanligt 
under tidig järnålder. Vägsträckningar och flera runristningar utmed dessa 
visar på folks rörelsemönster under både förhistorisk och historisk tid, vilket 

huvudsakligen var i nord-sydlig riktning- såväl som i nutid,  företrädesvis 
i öst-västlig riktning. I dalgången där den gamla vintervägen passerat, från 
Vallentunasjön i söder vidare norrut upp genom landskapets lågt belägna 
dalgångar, finns Gullbron, resterna av en vägbank för passage över vatten- 
och vintervägen. Gullbron är också en av besöksplatserna i Runriket:  
www.runriket.se.
Namnskicket är typiskt för Mälardalen, med efterleden –sta och –by för 
bebyggelse lokaliserad under förhistorisk tid och tillägg till efterleden 
med ändelserna –lund och –berg för utskiftad bebyggelse. Som en följd 
av skiftesreformerna finns under 1800-talet utflyttad jordbruksbebyggelse 
samt under sent 1900-tal etablerad bostadsbebyggelse, dock i förhållande-
vis begränsad omfattning. 

Påverkan och förväntade förändringar
Det tätortsnära läget gör att det finns ett starkt intresse för ny, mindre 
trafikfarlig, och justerad vägdragning mellan Upplands Väsby och Vallen-
tuna, väg 268. Vid en ev. förändrad vägsträckning bör fördjupad analys 
över besöksmålet Gullbron inom Runriket göras. En ev. rekonstruktion av 
broanläggningen kan övervägas samt tillgängliggörande av platsen. 
En inom området pågående etablering av permanent bostadsbebyggelse, 
medför successiva krav på utbyggd infrastruktur och övrig service. De 
förändringar som kan förväntas berör områdets agrart präglade markan-
vändning och möjligheterna till fortsatt lantbruk, bebyggelsemönster och 
enstaka, men förhållandevis unika fornlämningar. 

Kulturmiljövårdens riksintressen i Vallentuna kommun
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Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkt är:
lantbrukets förutsättningar• 
bebyggelse och bebyggelsemönster• 
spår av förhistorisk och historisk infrastruktur• 
stensträngar• 

Det är viktigt att på olika sätt verka för att det även i framtiden finns goda 
förutsättningar för ett diversifierat lantbruk inom området eftersom den 
agrara näringen har mycket lång kontinuitet och fungerar väl i samklang 
med områdets övriga hävdvunna värden. Brukandet ger förutsättningar 
för både ett rikt odlingslandskap, biologisk mångfald och tätortsnära 
rekreation och turism och utgör i sig ett kulturhistoriskt värde. 
Bebyggelsemönstret med små byar med förhistorisk bakgrund och till-
hörande mark kan fortfarande lätt identifieras och förstås. Det är kultur-
historiskt värdefullt och känsligt för förändringar såsom tillbyggnad och 
nyetablering av bebyggelse. Vid planering av ny bebyggelse och tillbygg-
nader i området ska antikvarisk expertis konsulteras och strävan att till-
varata områdets karaktäristiska särdrag avseende bebyggelse och markan-
vändning ska vara tydlig och uttalad.
Spår av förhistorisk och historisk infrastruktur i form av runristningar, 
en vägbank och ett småskaligt vägnät ger kunskap om människans rörel-
semönster genom, och inom, området.
Skålhamravägen utgör en förhållandevis smal och slingrande mindre 
landsväg som har lång kontinuitet och genom både sitt läge och utseende 
har avgörande betydelse för förståelsen för rörelsemönster och transpor-
ter genom området över tid.
Stensträngar utgör fasta fornlämningar skyddade enligt lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. vilket innebär att det krävs tillstånd för arbets-

Brottby Kvarn i Össeby- Garn.

företag som på olika sätt berör dessa. Förekomsten av stensträngar, med 
koncentration väster om Skålhamravägen och söder om Hassla bör ses i 
ett större geografiskt perspektiv som en del av stensträngsbygden i södra 
Uppland. I samband med tillkomsten av Norrortsleden har vikten av 
kartering av stensträngarna och övriga agrara lämningar förknippade med 
dessa såsom t.ex. röjda ytor utnyttjade som åker och äng under förhisto-
risk tid starkt poängterats och de rumsliga sambanden har framhållits. 
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Riksintresset Markim – Orkesta, K 74

Området ligger i sin helhet i Markim och Orkesta socknar och omfattar 
socknarnas centrala delar med de medeltida kyrkorna omgivna av byar 
och gårdar med förhistoriskt ursprung och dess historiska inägor (åker 
och ängsmark). Området utgör slättbygd och bär tydlig prägel av aktivt 
jordbruk med djurhållning som är förhållandevis småskalig. I landskapet 
finns t.ex. åkerholmar, öppna diken och grusade brukningsvägar. Det finns 
ett tydligt inslag av hästverksamhet i området och en mindre del av den 
historiska åkermarken utnyttjas som betesmark för häst. Den lågt belägna 
för vall- och spannmålsodling brukade åkermarken omges av höjdpartier 
av morän och berg i dagen som ställvis fortfarande och under lång tid 
kontinuerligt brukats som betesmark för framför allt nötboskap och får, 
vilket givit gynnsamma förutsättningar för en örtrik flora.
Markim och Orkesta socknar har en förhållandevis begränsad geografisk 
omfattning. Här finns även en synnerligen tydlig struktur av administra-
tiva by- och gårdsgränser, som fortfarande kan utläsas i öppna gränsdiken. 
Vägnätet förbinder ännu socknens by- och gårdstomter. Sockengränserna 
löper utmed höjdsträckningar i landskapet. 
Det finns många kända förhistoriska lämningar, såsom t.ex. gravfält och 
runstenar belägna i karaktäristiska lägen på höjder i direkt anslutning till 
ursprungliga bebyggelselägen och i ägogränser vid vadställen eller vägar. 
Bebyggelselägen och tomter är tydligt avgränsade, i vissa fall med spår av 
medeltida reglering, vilket innebär att man i tomtstorlekarna ännu kan 
avläsa gårdarnas relativa innehav i byarna. Dessutom utgör förekomst och 
placering av olika markslag till respektive by eller ensamgård, ett av de 
tydligaste exemplen på mänsklig påverkan och utnyttjande av ett typiskt 
Mälardalslandskap, alltsedan isens avsmältning och fram till idag. 
Den gamla ängsmarken finns i de lägst belägna delarna kring kyrkan. 
Åkermarken ligger en bit längre upp i terrängen i mer väldränerade jordar 

och mindre lerig mark. Betesmarken och skogen ligger ytterligare längre 
bort från sockencentrat på mark som är mindre bördig och svårare att 
odla. 
By- och gårdsbebyggelsen härrör till övervägande delen från sent 1800-tal 
(ekonomibyggnader) och tidigt 1900-tal (bostadshus) vilket ger området 
en prägel av ålderdomlighet som också förstärker uppfattningen av värdet 
av övriga lämningar i området. 

Angående geografisk gränsdragning av riksintresset
Avgränsningen av riksintresseområdet bör ses över och utökas till att 
även omfatta utmarken till berörda byar och gårdar. Detta på grund av 
det mycket höga pedagogiska värdet som finns i socknarnas tydligt avläs-
bara spår; av bystorlek, förekomst av till bebyggelsen hörande olika histo-
riska markslag (åker, äng, hagmark och skog) i både geografisk belägen-
het och omfattning samt placeringen och relationen mellan förhistoriska 
lämningar och nuvarande bebyggelselägen.

Påverkan och förväntade förändringar
Stora delar av Markim och Orkesta socknar ligger i ett område där buller-
nivåerna från Arlanda flygplats är så höga att ny bostadsbebyggelse inte är 
tillåten utan särskilda skäl. 
Detta har inneburit att det inte tillkommit ny bostadsbebyggelse i särskilt 
hög utsträckning sedan normerna för bullernivåerna lades fast. Detta har 
haft en konserverande effekt på områdets brukande och utseende vilket 
inneburit att höga kulturhistoriska värden bevarats, trots att området 
ligger förhållandevis nära Stockholm och i ett läge med tillgång till goda 
kommunikationer inom några kilometers avstånd. 
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En ändring av bullernivåerna, normen för dessa eller förändrade förut-
sättningar för kommunikation och pendling skulle sannolikt dramatiskt 
förändra situationen i Markim och Orkesta och därmed få en stor påver-
kan på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena i riksintresseområ-
det. 

Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkt är:
lantbrukets förutsättningar• 
bebyggelse och bebyggelsemönster• 

Ett fortsatt bevarande av den värdefulla kulturmiljön och kulturhistoriska 
värden i samklang med utveckling kräver eftertanke och stor hänsyn både 
till möjligheterna för fortsatt drift av ett småskaligt lantbruk med betes-
djur (i första hand nöt och får) och till eventuell nyetablering av bebyggel-
se och/eller andra verksamheter. Förhållandet mellan befintlig bebyggel-
se, verksamhet och eventuella nytillskott ska vara sådant att nytillskotten 
underordnas befintlig verksamhet/struktur/uttryck. Stor hänsyn krävs i 
placering, topografiskt och geografiskt, samt arkitektonisk utformning.

Riksintresset Frösunda, K 75

Den centrala delen av Frösunda socken är ett exempel på en dalgångsbygd 
i sprickdalslandskap. En på många sätt typisk mälardalsbygd där bebyggel-
se etablerats under förhistorisk tid i vattennära lägen och ett traditionellt 
brukande av mark med jordbruk och djurhållning pågått kontinuerligt 
sedan dess. Platsen för Frösunda sockencentra, centralt inom riksintresset, 
är en väl vald plats innanför och i skydd av Helgö och fornborgen mittemot 
Helgö belägen på Bergs ägor, och strategiskt nära intill den under förhisto-
risk tid betydelsefulla transportleden Långhundraleden. Långhundraleden 
benämns som kungsådra redan på 1320-talet i avsnittet mellan Saltsjön i 
söder och Hederviken i Närtuna socken i norr. Den har varit avgörande 
för etablering av bebyggelse framförallt under förhistorisk tid. 
De gårdar och byar som ligger inom riksintresseområdet är Vreda by och 
Bergs gård med ursprungligen underlydande torp under Vreda- Hamra 
och Sunnanå. Riksintresset berör även en del av Helgö ägor, Prästgår-
den, Stolp-Ekeby och Stora Luttergärde. På två av gårdarna finns kor och/
eller får (2009). I sockencentrat finns även en station vid Roslagsbanan 
från 1880-talet och flera byggnader som är direkt relaterade till järnvägen 
såsom Frösunda stationshus och ett mindre magasin. I sockencentrat finns 
även byggnader som tidigare haft samhällsfunktioner som skola och lant-
handel bl.a.
Kyrkan har genom valvens utseende kunnat dateras till 1400-talets mitt, 
men har sannolikt haft en äldre föregångare belägen strax söder om den 
nuvarande kyrkobyggnaden. Kyrkobyggnaden är förhållandevis lite föränd-
rad sedan byggtiden, men fönster har murats igen och nya har tagits upp.  

Angående geografisk gränsdragningen av riksintresset
Helgö med sin strategiska placering omfluten av Långhundraleden var 
en viktig, kanske avgörande förutsättning för etablering av Frösunda  
sockencentra. Riksintresset bör därför utvidgas österut fram till dalgången 
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(Långhundraleden/häradsgränsen) och inkludera Helgö gård och forn-
borgen mittemot.  

Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkt är:
sambanden mellan förhistoriska gravar och gravfält i kombination • 
med äldre bebyggelselägen 
bebyggelse och bebyggelsemönster• 
lantbrukets förutsättningar - ev. stödåtgärder och ev. nytillkommande • 
bebyggelse
sockencentrat- särskilt byggnader med tidigare samhällsfunktion• 

Kontinuiteten av boende och brukande på platsen avspeglas särskilt i före-
komsten av förhistoriska gravar och gravfält i närheten av och i visuell 
kombination med äldre bebyggelselägen. Denna typ av bebyggelseindi-
kerande fornlämningar bör uppmärksammas och skötas så att de framträ-
der väl i landskapet. Att åker- och betesmark brukas på traditionellt sätt är 
av stort värde för både innehållet och upplevelsen av området. 
Ny bebyggelse och andra anläggningar som kan ge upphov till barriäref-
fekter eller på annat sätt försvåra möjligheterna att uppfatta sambanden 
mellan gravfält och äldre bebyggelselägen bör undvikas. Åtgärder som 
kan förstärka förståelsen eller den visuella uppfattningen av sambanden 
bör om möjligt genomföras. Det gäller t.ex. gravfältet norr om Vreda 
och det stora gravfältet öster om Stolp-Ekeby bytomt. Fornborgen mitt-
emot Helgö gård har sannolikt haft avgörande betydelse för etableringen 
och beståendet av Frösunda sockencentrum och därför bör även denna 
uppmärksammas på lämpligt sätt. 
Det bör även finnas en strävan att söka bevara och gynna aktiva jordbruk 
med odling av lågväxande gröda på åkermark och bete i hagmark (ej på 

åkermark) inom området.
Utseendet hos de byggnader med tidigare samhällsfunktion som finns i 
sockencentrat bör bevaras så att dess ursprungliga funktioner kan avläsas 
och förstås.  
Vid etablering av ny bebyggelse för bostadsändamål bör förutsättningarna 
för fortsatt lantbruksföretagande med djurhållning särskilt beaktas.  
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Riksintresset Kårsta, K 76

Området ligger i sin helhet i centrala delen av Kårsta socken och omfattar 
större delen av den dalgång där de historiska inägorna till byarna Mälsta, 
Broby, Kårstaby, Rickeby och Backa gård ligger. Roslagsbanan går genom 
området. 
Området karaktäriseras genomgående av förhållandevis stora byar. Intill 
flera av de historiska bytomterna finns gravfält från företrädesvis yngre 
järnålder vilka indikerar mycket lång kontinuitet avseende bosättning och 
försörjning genom jordbruk i området såväl som i varje enskild by. 
Ekskogens gård är idag en ifrån den i övrigt agrart präglade bebyggelsen i 
området arkitektoniskt avvikande byggnad. Även Backa gård utmärker sig 
genom huvudbyggnaden som uppfördes på 1840-talet i tidstypisk empire-
stil. Ingen av dessa gårdar har dock tillhört adeln utan har varit självägda 
av vanliga skattebönder. Ekskogen har tillhört Mälsta by och Backa låg 
länge i ägoblandning med den numera ödelagda byn Röby. 
Mälsta i södra delen av området utmärker sig som en av socknens och 
kommunens folkrikaste byar under 1700- och 1800-talen med tio bruk-
ningsdelar. Här fanns en tid även fyra skvalt-kvarnar. Broby har bestått av 
tre gårdar och här har det efter Roslagsbanans tillkomst funnits ett tegel-
bruk och en ångkvarn, vilket visar betydelsen av järnvägen i bygden.
Kårstaby har bestått av fem gårdar, vilket är flest gårdar i socknen till anta-
let, men sett till det medeltida örestalet var kyrkbyn en medelstor by i 
socknen. Det som är speciellt med Kårstaby förutom kyrkan från 1400-
talets slut i byns centrum, är att ingen av de fem gårdarna flyttade ut från 
den ursprungliga bytomten i samband med laga skiftet. Hur bybebyggel-
sen kunde te sig före skiftena är således väl avläsbart i just Kårstaby. 
På Backa gård och Rickeby finns två av kommunens få kvarvarande mjölk-
kobesättningar. 

Roslagsbanans tillkomst på 1880-talet har präglat bebyggelseutvecklingen, 
företagandet och förekomsten av olika verksamheter inom riksintresse-
området. 
Västra delen av Kårsta samhälle ingår i riksintresseområdet liksom det 
samhälle som vuxit fram väster om Ekskogens station som benämns 
Ekskogen. 

Påverkan och förväntade förändringar
Avstyckningar från befintliga gårdar med etablering av permanent bostads-
bebyggelse inom området, med successiva krav på utbyggd infrastruktur 
och övrig service. De förändringar som kan förväntas berör områdets 
agrart präglade markanvändning och möjligheterna till fortsatt lantbruk, 
bebyggelsemönster

Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkter:
sambanden mellan förhistoriska gravar och gravfält i kombination • 
med äldre bebyggelselägen 
bebyggelse och bebyggelsemönster – särskilt Kårstaby och närområ-• 
det
lantbrukets förutsättningar och det gröna kulturarvet• 
spår av industriverksamheter t.ex. vattenkvarnar• 
lämningar kopplade till Roslagsbanans tillkomsttid • 

De rumsliga och visuella sambanden mellan gravfält och historiska 
bytomter är viktiga att beakta. En strävan bör finnas att försöka undvika 
att ny bebyggelse etableras mellan de historiska bytomterna och by-
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gravfälten. 
Kårstaby och närområdet kring bybebyggelsen är särskilt känslig för till-
komst av ny bebyggelse eftersom det är den största byn som i samband 
med laga skifte inte behövde flytta ut någon gård. Etablering av ny bebyg-
gelse i området riskerar att försvåra förståelsen och den visuella upplevel-
sen av en av de få kvarvarande oskiftade byarna i Mälardalen.  
Förekomsten av framförallt små vattenkvarnar har varit förhållandevis 
stor inom området. Olika lämningar av denna verksamhet bör uppmärk-
sammas. 
Lämningar som kan kopplas till Roslagsbanans tillkomst och betydel-
sefulla första tid som förbindelse med Stockholm för godstransport bör 
uppmärksammas, såsom t.ex. lämningarna av tegelbruket vid Broby. 
Två av de få kvarvarande mjölkgårdarna ligger inom riksintresset. Denna 
verksamhet bör om möjligt gynnas, eller åtminstone inte försvåras efter-
som det här sker rekrytering av nya betesdjur till området vilket har stor 
betydelse för en god bevarandestatus för en betydande del av det gröna 
kulturarvet. 

Riksintresset Vada – Össeby-Garn, K 77

Området omfattar en central del av Långhundraleden, dess förgrening i 
nuvarande Angarnssjöängen och närmast kringliggande landområden. 
Långhundraleden har varit en mycket betydelsefull transportled mellan 
Saltsjön och Uppsala. Kända fornlämningar i form av gravfält med varie-
rande gravformer, såsom rektangulära stensättningar och resta stenar, 
indikerar etablering av en under äldre järnålder betydelsefull bygd norr 
och nordost om Angarnssjöängen- en av tre platser i kommunen som då 
tros ha haft stor betydelse. I anslutning till Angarnssjöängen ligger också 
Örstaristningen, länets enda hällristning, från bronsåldern.
I övrigt härrör de flesta kända fornlämningar inom riksintresseområdet 
från järnålders senare del med bygravfält i anslutning till ännu bebyggda 
lägen för traditionell gårds- och bybebyggelse. I området har inslaget av 
frälseägda gårdar varit förhållandevis litet, men Stora Benhamra utmär-
ker sig som kungsgård, bebodd av högfrälse sedan medeltid. Hakunge, 
som är en av de andra herrgårdarna i området, har varit säte för lågfrälse 
under historisk tid. I gamla Össeby socken fanns fortfarande vid sekelskif-
tet 1900 fyra säterier kvar- Svista, Sjöberg, Brottby och Hacksta. Gårdarna 
Lingsberg och Olhamra är också exempel på herrgårdar, tydligt perifert 
belägna i den socken de tillhört. Huvuddelen av området karaktäriseras 
dock av agrar verksamhet och bebyggelse och marken har till övervägande 
del varit självägd. I Vada har dock flera gårdar tillhört kronan ända fram 
på 1900-talet. En tydlig social differentiering av bebyggelsen med många 
underlydande torplägenheter har framförallt funnits i norra Vada, i södra 
Garn och i den del av riksintresset som berör Vallentuna socken i väster. 
Området är vidsträckt och omfattar fyra sockencentra i de medeltida 
socknarna Angarn, Össeby, Vada och Garn. Garns sockencentra avviker 
från de övriga genom att ha utgjort en betydelsefull handelsplats och en 
inkörsport för långväga influenser vilket avspeglas i 1860-talsarkitekturen 
i bl.a.
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Lilla Garn. Alla sockencentra är dock tydligt lokaliserade i anslutning till 
goda medeltida kommunikationslägen.  
Påverkan och förväntade förändringar
Expansion av tätorten Karby/Brottby

Särskilt viktigt att beakta ur kulturmiljösynpunkt är:
differentieringen i den sociala strukturen och de rumsliga behovssam-• 
banden, ex Stora Benhamra och underlydande torp 
sätesgårdarna och det gröna kulturarvet• 
Långhundraleden med tillhörande ”mötande” dalgångslandskap/• 
dalgångslandskapen kring Långhundraleden
bebyggelse och bebyggelsemönster • 
området är stort och olika- för att på bästa sätt beaktas bör sockenka-• 
raktäriseringarna tas till hjälp i respektive del
vid expansion av Karby/Brottby är det av stor vikt att kulturmiljön • 
beaktas i ett mycket tidigt skede av planeringen

Vad som är viktigt att framhålla i just det här riksintresseområdet är den 
under historisk tid mycket utpräglade och tydliga differentieringen i den 
sociala strukturen med sätesgårdar som varit beroende av en mängd 
torpare och senare arbetare vilket avspeglas i förekomsten av underly-
dande torplägenheter och senare arbetarbostäder. Det är för förståelsen 
av hur den sociala strukturen sett ut och hur verksamheten på gårdarna 
fungerat – samt de i landskapet rumsliga sammanhangen mellan uttryck-
en för dessa – viktigt att beakta såväl huvudgårdens herrgårdsbebyggelse 
såväl som enskilt belägna små torplägenheter och arbetarbostäder – de  
rumsliga behovssambanden. 

Utsikt över Garnsviken från Garnsberget.

Det gröna kulturarvet. Sätesgårdar har företrädesvis varit belägna i 
socknarnas utkanter, ofta där det funnits god tillgång på lågt belägen 
och bördig ängsmark för skörd av foder för stora besättningar av kreatur. 
Produktionsinriktningen har i många fall varit tydligt inriktad på boskaps-
skötsel och animalieproduktion på dessa större gårdar varför inslaget av 
botaniskt intressanta betesmarker och de ytterligt få rester av ängsmarker  
(Stora Benhamra) som ännu finns i kommunen till stor del hänger ihop 
med varandra. Detta är ett rumsligt sammanhang som bör uppmärksam-
mas på lämpligt sätt.
Särskild hänsyn krävs i dalgångslandskapen kring Långhundraleden 
mot exponerade och visuellt dominerande lägen för att underlätta 
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förståelsen och upplevelsen av ledens stora betydelse som transportled 
(även kallad vikingarnas E4). Leden har också varit en lokaliseringsfaktor 
för den äldre bebyggelsestrukturen i området. Vid planering av ny bebyg-
gelse och tillbyggnader i området ska antikvarisk kompetens konsulteras. 
Det ska finnas en tydlig och uttalad strävan att tillvarata områdets karak-
täristiska särdrag avseende bebyggelse och markanvändning.
Området är stort och rymmer huvudsakligen dalgångsbygd, men är inte 
enhetligt. Delar av riksintresseområdet skiljer sig markant från varandra, 
i vissa fall till och med inom respektive socken. För att beakta riksintresset 
bör sockenkaraktäriseringarna användas, som beskriver delar av området 
mer noggrant.



KULTURMILJÖPROGRAM VALLENTUNA KOMMUN 2010 

•8 3

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

För att tillvarata, i vissa fall synliggöra och även förstärka, spår som kan 
berätta om äldre tider och hur människor levt, finns en rad lagar och 
förordningar till stöd i den fysiska planeringen. 
Nedan följer en lista med några av de viktigaste lagar, förordningar och 
andra redskap som berör landskapet och hanterandet av kulturmiljön.

Kulturminneslagen - Lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen, 
m.m. (KML).
Lagen trädde i kraft 1989 och har föregångare ända sedan 1660-talet. 
Lagens portalparagraf 1 kap. 1 § lyder ”Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmil-
jön…”. Lagen har sex kapitel som rör hanterandet av god ortnamnssed, 
fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, skydd mot utför-
sel av vissa äldre kulturföremål och återlämnande av olagligt bortförda 
kulturföremål. 

Den del av kulturminneslagen som i första hand påverkar den kommunala 
planeringen är 2 kap. som omfattar bestämmelser kring och hanteringen 
av fasta fornlämningar. 1998:811). 

PBL - Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 
Lagen trädde i kraft 1987 och ger kommunerna planmonopol. Den gör det 
möjligt att genom översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser 
reglera utnyttjandet av mark och vatten. Här regleras även bygglov, tillsyn 
och kontroll. I lagens 3 kap. som handlar om krav på byggnader med mera, 
framgår i första paragrafen bland annat att ”byggnader skall placeras och 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskaps-
bilden och till natur- och kulturvärdena på platsen”. 

Andra för kulturmiljövården viktiga paragrafer i PBL är 3 kap. §§ 10 och 
12:

10 § ”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens 
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara”.

12 § ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseom-
råde av denna karaktär, får inte förvanskas”.
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Miljöbalken (SFS 1998:808) 
Miljöbalken trädde i kraft år 1999 och ersatte därmed en rad andra lagar. 
Här har man samlat många av de lagar som styr hantering av miljön 
och naturområden, bland annat regleras t.ex. hanteringen av riksintres-
sen. Det finns till miljöbalken även en rad övergångsbestämmelser (SFS 
1998:811). 

I miljöbalken regleras också bland annat följande;

Biotopskyddsförordningen
Den så kallade biotopskyddsförordningen inkluderades i miljöbalkens 7 
kapitel och 11 §. 

”Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. 
Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett 
visst slag inom landet eller del av landet.

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden 
av visst slag skall vara biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet 
meddela föreskrifter om att dispens kan medges för sådan verksamhet eller 
sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de 
åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas 
någon åtgärd skall den som äger eller har särskild rätt till området underrät-
tas särskilt.Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även 
om det överklagas.” 

Exempel på biotoper är t.ex. alléer, åkerholmar och öppna diken.

Kulturreservat

En nyhet som kom med miljöbalken 1999 var möjligheten att bilda kultur-
reservat. Både stat och kommun kan bilda kulturreservat. Detta regleras i 
miljöbalken 7 kapitel och 9 §.

”Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område skall 
bestämmelserna i 4-6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en bygg-
nad eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kultur-
minne eller fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
hindrar inte att området förklaras som kulturreservat. I fråga om beslut 
enligt denna paragraf gäller också 7 och 8 §§. 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handbok för bildande och förvalt-
ning av kulturreservat. 

Anmälan för samråd
Avseende täkter, jordbruk och annan verksamhet råder anmälningsplikt 
för samråd enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. ”Kan en verksamhet eller en 
åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön (det 
gäller även kulturmiljön), skall anmälan för samråd göras hos den myndig-
het som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap eller bestämmelser 
som har meddelats med stöd av samma kapitel.” 

Länsstyrelsen hanterar i många fall den här typen av samråd.
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Skydd för landskapsbilden
Förordnanden till skydd för landskapsbilden enligt § 19 i naturvårdsla-
gen i dess äldre lydelse gäller enligt 9 § lagen (SFS 1998:811) om införan-
de av miljöbalken, med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken 
(SFS 1998.808). I Vallentuna kommun finns (februari 2009) sju områden, 
kring de medeltida kyrkorna, som sedan 1960-talets slut har ett skydd för 
landskapsbilden. Skyddet innebär i de flesta fall nybyggnadsförbud och 
andra väsentliga förändringar av miljön.

 Förordning (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. 

Förordningen möjliggör, i mån av medel, bidragsgivning med statsbidrag 
till t.ex. ombyggnad m.m. av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 
och vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessutom möjliggör den 
vård av kulturlandskap och fornlämningar, arkeologisk undersökning vid 
bostadsbyggande, arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag och 
information m.m. i anslutning till kulturminnen och kulturmiljöer. 

Härutöver finns flera andra lagar och förordningar vars tillämpning har 
indirekt påverkan på kulturmiljön och kulturhistoriska värden. Då Vallen-
tuna kommun till stora delar utgör landsbygd och präglas av aktivt bruka-
de jordbrukslandskap påverkas kulturmiljöer och kulturhistoriska värden 
i kommunen av detta. Bland annat genom vilka möjligheter som finns 
inom jordbrukets arena för olika aktörer, som t.ex. lantbrukare, att tillgo-
dogöra sig kompetensutveckling om kulturmiljövärden samt vilka olika 
bidragsformer som är aktuella. 

Exempelvis gäller för perioden 2007-2013 förordning (2007:481) om stöd 
för landsbygdsutvecklingsåtgärder. LBU-förordningen, som den kallas, 
medger ekonomisk ersättning för t.ex. åtgärder för förbättring av miljön 
och landskapet, åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättring av 
livskvaliteten på landsbygden, åtgärder i form av kompetensutveckling, 
information och kunskapsspridning och åtgärder som genomförs inom 
ramen för Leaderdimensionen. 
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KULTURMILJÖUNDERLAGET - UPPBYGGNAD OCH FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING

Kulturmiljöunderlaget finns i sin helhet tillgängligt på : 
www.vallentuna.se/kulturmiljowebben.
Kulturmiljöunderlaget innehåller en kommunövergripande del,  där man 
kan läsa om Vallentuna kommun, men även om användbart källmaterial. 
Där redovisas för det historiska landskapets byggstenar och karaktäris-
tiska spår – ett stöd för att ”läsa landskap”, samt om lagar och förordningar 
och även litteraturtips. 
Förtydliganden av de fem riksintresseområden för kulturmiljö som berör 
kommunen är en del av underlaget. 
Kulturmiljöunderlaget innehåller också nio sockenkaraktäriseringar där 
karaktärsdragen i respektive socken är beskrivna. Ytterligare en nivå – 
med de historiska byar och ensamgårdar som funnits i respektive socken – 
finns beskriven och baseras på traditionellt antikvariskt källmaterial, med 
tyngdpunkt på analys av flera historiska kartor i jämförelse med dagens 
landskap.  
De byar och ensamgårdar (ca 90 st) vars historiska markinnehav berörs 
av riksintresse för kulturmiljövården är mer utförligt beskrivna, för övriga 
byar och ensamgårdar (ca 85 st) finns vägledning om källmaterial. 
För att kunna ta tillvara kulturmiljöer och kulturhistoriska värden som 
en positiv resurs i den fysiska planeringen är det viktigt att både kunna se 
de stora dragen i en bygd samt varje enskild plats specifika bidrag till det 
större områdets karaktär och det samlade kulturarvet. 
Uppgifter om byar/ensamgårdar är sökbara via ett digitalt och geogra-
fiskt heltäckande skikt i MapInfo (Solen) benämnt ”brukningsenheter”. 
De historiska ägogränserna är hämtade ur det äldre häradsekonomiska 
kartverket som trycktes i olika omgångar några år efter sekelskiftet 1900. 
Till de digitaliserade ytorna som motsvarar byarnas och ensamgårdar-
nas samlade historiska markinnehav är kopplat tabeller med platsspeci-

fika uppgifter hämtade ur olika källor. Dessa uppgifter är jämförbara och 
kan därför sättas i relation till varandra för att göra jämförelser mellan till 
exempel olika delar av kommunen eller inom en socken. Som komple-
ment till tabellerna finns även en beskrivning i text och analysresultat för 
respektive by/ensamgård. 
Beskrivningarna av ”brukningsenheterna” följer samma, och i viss mån 
kronologiska upplägg, för att vara lättillgängliga och jämförbara. De är dels 
en beskrivning av vilka kända kulturhistoriska lämningar som är kända 
inom respektive by/ensamgård, men även en analys av historiska kartor 
från 1600-talet fram till idag satt i relation till dagens landskap (ortofoto).
Endast de brukningsenheter som ingår i Riksintresse för kulturmiljö har 
studerats djupare, övriga kvarstår att göra. Även fältstudier kvarstår.

I underlaget finns även ett avsnitt med en rad företeelser som är aktuella, 
allmängiltiga och som påverkar kulturmiljöer och kulturhistoriska värden 
i stora delar av kommunen.

Nedläggning och sammanslagning av lantbruksföretag.• 
Lantbruksföretag slutar med djurhållning.• 
Tomtavstyckningar på landsbygden.• 
Etablering av gårdar med hästverksamhet.• 
Nyanläggning, tillgängliggörande och skötsel av golfbanor.• 
Lokalisering av vindkraftverk och master för telekommunikation.• 
Omvandling av fritidsområden till områden för permanentboende.• 
Tätorten Vallentuna växer vidare, expanderar och förtätas.• 
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Om kommunens kulturmiljöprogram, se: 
www.vallentuna.se/kulturmiljowebben 

KULTURMILJÖUNDERLAGET

Enheter/brukningsenheter = gårdar

 Socknar
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Rutinerna för handläggning i kommunens planering bör vara  
sådana att kulturmiljöunderlaget kommer till optimal användning så att 
kommunantikvariens kompetens används i tidiga skeden av planeringen. I 
och med detta kan kostnader för t.ex. arkeologiska undersökningar hållas 
nere och diskussioner föras kring utveckling, tillvaratagande och förstärk-
ning av kulturmiljöer och kulturhistoriska värden.
De områden som kommer att förändras i kommunen avseende mark-
användning, bebyggelse och infrastruktur bör genomgå utredning och 
kulturmiljöanalys för att i ett tidigt skede inför fortsatt planering ge svar 
på vilka kulturhistoriska värden som finns i området, vad dessa kan tillföra 
området och på vilket sätt det kan ske. I ett tidigt skede av planeringen bör 
även utredas vilka förändringar som landskapets natur- och kulturvärden 
tål, utan att förlora sin karaktär och attraktivitet och vad som behöver 
beaktas för att ”pusslet” ska bli begripligt även i framtiden. Det kan också 
bli fråga om diskussion kring eventuella kompensatoriska åtgärder. 
För att underlätta förfrågningar om utredningar och analyser innehåller 
kulturmiljöunderlaget en mall för kulturmiljöanalys.  
Med det nya underlaget skapas nya förutsättningar att använda kulturmil-
jön som resurs under hela planeringsskedet. En varsam förändring med 
kulturmiljön som utgångspunkt stärker kvaliteterna och en plats identitet 
och framtida attraktivitet. 

Jarlabankes sten vid Vallentuna kyrka.
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Bullerutredning  

Gamla Polishuset, Vallentuna 

kommun 

Sammanfattning 

På uppdrag av Vallentuna kommun har Ramböll beräknat bullernivåer från 

vägtrafiken vid två fastigheter med befintliga hus, Vallentuna-Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149.  

Kravställning för ljudnivåer utomhus vid bostadsfasad enligt Förordning 

(2015:216 med ändringar) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Befintliga förhållanden 

Med trafikflöden antagna för år 2018 utsätts fasader för uppemot 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå av trafiken. Gällande riktvärden vid fasader innehålls. 

 

Prognosår 2030 

Med trafikflöden antagna för år 2030 utsätts en mindre del av bottenvåningar vid 

fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen för 61 dBA ekvivalent ljudnivå av trafiken. 

För övriga fasader innehålls gällande riktvärden. 

Bullerskyddad uteplats på fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan anordnas på 

innergården, samt som balkonger mot innergården. Uteplats kan även anordnas 

utanför södra flygelns västra gavel, där det dock är trångt om utrymme inom 

fastighetsgränsen. 

Bullerskyddad uteplats på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 kan anordnas 

utanför västra fasaden, där det dock är trångt om utrymme inom fastighets-

gränsen. Uteplats kan även förläggas på norra delen av tomten med lokal skärm 

mot Mörbyvägen. 
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1. Bakgrund 

Ramböll Akustik har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att utreda 

trafikbullersituationen vid föreslagen exploatering på Vallentuna-Prästgård 1:49  

och Vallentuna-Rickeby 1:149. Denna rapport avser trafikbullerberäkningar för 

väg som underlag till vidare detaljplanearbete.  

2. Situationsplan 

Fig. 1. Situationsplan med de två fastigheterna markerade. 
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3. 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 den 

bullernivå som inte överskrids fler än 5 gånger per natt kl 22-06. 

 

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. 

 

Fig. 2. Illustration ljudnivåer 
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4. Riktvärden 

4.1 Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder 

 

Förordning SFS 2015/16 om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid en bostadsbyggnads fasad. Om denna ljudnivå 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 minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids nattetid mellan kl. 22 och 06 vid fasaden. 

 För en bostad om högst 35 m2 gäller 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. 

 För uteplats gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 

ändå överskrider 70 dBA, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 

fem gånger per timme dag- och kvällstid mellan kl. 06 och 22. 

 

I tabell 3 nedan sammanfattas de av Riksdagen antagna riktvärdena för 

trafikbuller utomhus 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. Inomhus gäller riktvärden enligt BBR.  

 

Tabell 3: 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 60 - 

 Vid fasad BOA<35 kvm  65 - 

 På uteplats 50 70 

Inomhus    

i utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro 

30 45 (nattetid) 

i utrymme för matlagning eller 

personlig hygien  

35 - 
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5. Beräkningsförutsättningar 

5.1 Avgränsningar 

Beräkningsområdet innefattar område vid Vallentuna tätort. Buller från väg har 

beräknats över ett område, se avgränsning nedan figur 4. 

 

Fig. 4. Beräkningsområde 

 

5.2 Beräkningsmetod 

Ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har beräknats enligt Nordisk 

beräkningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundPlan 7.4. Alla aktuella 

vägar modelleras in i beräkningsmodellen, information om trafikmängd för 

årsmedeldygn, andel tung trafik, hastighet, dygnsfördelning och vägens 

egenskaper specificeras. 

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i 

närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär 

att eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen 

från respektive källa ingår i beräkningarna. 

Beräkningsresultatet redovisas på bullerutbredningskartor på bilagor som 

redovisar ljudnivåer på 2 meters höjd över mark. Intill fasad kan en viss, mindre 

ökning högst 3 dBA ses på kartorna, vilket beror på ljudreflex från fasaden. 

Riktvärden enligt kravställningen utomhus avser s k frifältsvärden, ljudnivå utan  

ökning på grund av reflex från egen fasad. De på kartorna angivna ljudnivåerna 

vid fasad avser frifältsnivåer, utan reflex från den egna fasaden för att de ska 

kunna jämföras med riktvärden. 

I rapporten redovisas även 3D-vyer med redovisning av ljudnivåer för de 

befintliga byggnadernas olika våningsplan. 

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 inom ±3 dB. 
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5.3 Indata 

All indata har erhållits från Vallentuna kommun 

Terräng, bebyggelse 

”v_pr+ñstg+Ñrd_1_49.dwg” 

”Framtida bebyggelse GPH.dwg” 

 

Trafik 

Det finns trafikmätningar för nuläget på Gärdesvägen söder om Skördevägen, 

Gärdesvägen utanför V-Prästgård 1:49 och på Allévägen mellan Sommarvägen 

och Gärdesvägen. Då det saknas trafikmätning på Mörbyvägen har det antagits 

att hälften av trafiken från Gärdesvägen svänger mot Mörbyvägen och hälften av 

trafiken från Allévägen svänger mot Mörbyvägen. Därtill kommer det byggas ca 

400 bostäder i närområdet fram till år 2030, dessa antas generera 2 fordons-

rörelser per dygn och bostad, varav 80 % antas trafikera Gärdesvägen och 

Mörbyvägen. Antagna trafikmängder redovisas i tabell 5. 

För prognosår 2030 har ingen årlig trafikökning antagits.  

För andel tung trafik finns det inga mätningar men bedöms inte överstiga 5 %. 

För nattrafik kl 22-06 har antagits 5 % av ÅMD för både lätt och tung trafik.  

 

Tabell 5: Vägtrafik  

Väg ÅDT 

2018 

ÅDT 

2030 

Hastighet Andel  

tung trafik 

Allévägen  

mellan Sommarvägen och 

Gärdesvägen 

1500 1500 30 Km/h 5 % 

Gärdesvägen utanför V-

Prästgård 1:49 

3250 3900 30 Km/h 5 % 

Gärdesvägen söder om 

Skördevägen 

4250 4900 30 Km/h 5 % 

Mörbyvägen 2400 3000 30 Km/h 5 % 

Skördevägen 1000 1000 30 Km/h 5 % 

6. Resultat 

Här redovisas 3D-vyer för befintliga byggnader för 2018 och 2030. 

Kommentarer till fasadnivåer och uteplatser till år 2030.  

Förteckning av bilagor. 
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6.1 Trafikbuller för befintliga förhållanden för år 2018 

Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 får ekvivalenta fasadnivåer 

uppemot 60 dBA på fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen. Med trafikflöden antagna 

för år 2018 innehålls gällande riktvärde vid fasader för båda fastigheterna. 

Fig. 6. 3D-vy med fasader mot Gärdesvägen/ Mörbyvägen, ekvivalent nivå, 2018 

 

 

Fig. 7. 3D-vy med fasader mot väster, ekvivalent nivå, 2018 

 

 

Fig. 8. 3D-vy med fasader mot väster, maximal nivå, 2018 
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6.2 Trafikbuller för prognosår 2030 

Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 får ekvivalenta fasad-

nivåer uppemot 61 dBA på en mindre del av respektive bottenvåning vid fasad 

mot Gärdesvägen/Mörbyvägen. För övrigt innehålls gällande riktvärde vid fasad 

för båda fastigheterna. 

 

Fig. 9. 3D-vy med fasader mot Gärdesvägen/ Mörbyvägen, ekvivalent nivå, 2030 

 

 

Fig. 10. 3D-vy med fasader mot väster, ekvivalent nivå, 2030 

 

 

Fig. 11. 3D-vy med fasader mot väster, maximal nivå, 2030 
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6.3 Kommentar till fasadnivåer 2030 

Med trafikflöden antagna för år 2030 utsätts större delen av byggnadernas 

fasader för högst 60 dBA ekvivalent nivå. Dessa delar innehåller gällande 

riktvärde vid fasad. 

En mindre del av bottenvåningar vid fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen utsätts 

för 61 dBA ekvivalent ljudnivå av trafiken. För dessa delar av bottenplanet gäller 

att: 

 Hälften av boningsrummen ska vändas mot skyddad sida, eller 

 Våningsytorna används till små bostäder om högst 35 m2, eller 

 Våningsytorna används till verksamhetslokaler. 

 

6.4 Bullerskyddade uteplatser prognosår 2030 

Bullerskyddad uteplats på fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan anordnas på 

innergården, samt som balkonger mot innergården. Uteplats kan även anordnas 

utanför södra flygelns västra gavel, där det dock är trångt om utrymme inom 

fastighetsgränsen. 

Bullerskyddad uteplats på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 kan anordnas 

utanför västra fasaden, där det dock är trångt om utrymme inom fastighets-

gränsen. Uteplats kan även förläggas på norra delen av tomten med lokal skärm 

mot Mörbyvägen. 

De västra fasaderna innehåller riktvärden för uteplats, dock inte halva gaveln 

närmast Allévägen på norra flygeln till V-Prästgård 1:49, se fig. 12. 

 

 

Fig 12. Utsträckningen för de befintliga 

byggnadernas fasader som innehåller 

riktvärden för uteplats. 

 

6.5 Bilagor 

Resultaten av beräkningar redovisas som bullerutbredningskartor med 

fasadnivåer i bilagor: 

Tabell 13. Bullerutbredningskartor 

Bilaga  

AK01 Ekvivalent ljudnivå från väg 2018 

AK101 Maximal ljudnivå från väg 2018 

AK02 Ekvivalent ljudnivå från väg 2030 

AK102 Maximal ljudnivå från väg 2030 
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Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073 347 12 65 Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 
Datum: 2019-03-07 Geovetas uppdragsnummer: 230 664

Sida 1 (10) 

1 

2 

SAMMANFATTNING 
Med anledning av att en ny detaljplan ska upprättas för fastigheten Vallentuna-
Prästgård 1:49, har Geoveta fått i uppdrag av Vallentuna kommun att utreda 
förekomsten av förorenande ämnen i marken och grundvattnet på fastigheten. 
Verksamheter av förorenande karaktär såsom kemtvätt och tryckeri har bedrivits i 
fastighetens närhet och därför föreligger en risk för att bland annat klorerade 
lösningsmedel spridits till Vallentuna-Prästgård 1:49. Utredningen har innefattat 
provtagning av grundvattnet, jord och porgas. Analysresultaten från 
grundvattenprovtagningen påvisade inga halter av klorerade lösningsmedel i 
grundvattnet. PCB7 återfanns ytligt vid en av punkterna för jord i halt över riktvärdet 
för känslig markanvändning. I två porgasprover påträffades spår av klorerade 
lösningsmedel, men inga halter över referenskoncentrationerna påvisades. Geoveta 
rekommenderar kompletterande provtagning ytligt kring den punkt där PCB 
påträffats, och att föroreningen därefter grävs bort. För klorerade lösningsmedel 
rekommenderas i nuläget inga specifika åtgärder. 

ALLMÄNT OM UPPDRAGET 
En ny detaljplan ska upprättas för Gamla Polishuset i Vallentuna kommun, inom 
vilken fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 ingår. Den nya detaljplanen ska 
möjliggöra för bostäder genom om- eller nybyggnation. Befintlig byggnad har 
tidigare bland annat fungerat som polishus. År 2008 utfördes sanering av PCB i 
byggnaden, som bland annat hade PCB-fogar. På fastigheten Vallentuna-Rickby 
1:221 som ligger i nordlig anslutning till Vallentuna-Prästgård 1:49, har det enligt 
länsstyrelsens EBH-stöd tidigare bedrivits kemtvätt och tryckeriverksamhet, vilket 
innebär att det finns anledning att utreda potentiell förekomst av förorenande ämnen 
som kan kopplas till dessa verksamheter.  

Figur 1. Översiktskarta över Vallentuna med undersökningsområdet markerat med mörk cirkel 
centralt i kartan. Norr är uppåt i bild. Kartmaterial från KSO Lantmäteriet, 2019. 
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Geoveta har därför fått i uppdrag av Vallentuna kommun att utreda förekomsten av 
förorenande ämnen i jord, grundvatten och porgas på Vallentuna-Prästgård 1:49. 
Syftet med undersökningen är att utreda en potentiell förekomst av förorenande 
ämnen på fastigheten genom provtagning i olika medium och analysresultaten ska 
därefter utvärderas mot generella riktvärden, med avsikt att ge en bild av markens 
lämplighet för de ändamål som den nya detaljplanen avser.   

3 METODER 
Provtagningen utgår från provtagningsplan tidigare framtagen av Geoveta (Geoveta, 
2019) och har följt en riktad strategi. Det innebär att prover tas strategiskt i syfte att 
med så stor sannolikhet som möjligt hitta potentiellt förekommande föroreningar. 
Provpunkterna har därför placerats ut och provuttag har gjorts där sannolikheten för 
förekomst av föroreningar bedömts vara störst, det vill säga i riktning mot 
Vallentuna-Rickby 1:221. Läget på punkterna har dock begränsats till de platser där 
provtagning varit praktiskt möjlig med avseende på byggnadernas placering och 
ledningar. Nedan beskrivs metoderna för varje delmoment mer ingående. 

3.1 Jordprovtagning 
Jordprovtagningen genomfördes 2019-01-23 av Geovetas Anders Gunnarsson, Bodil 
Ivarsson och Maija Åfeldt. Proverna togs med skruvprovtagning med borrbandvagn. 
Vid varje borrpunkt togs prover från två nivåer: ett ytligt prov i fyllnad, samt ett prov 
i det översta lerlagret i övergången från fyllnad till lera. Varje enskilt prov 
representerar maximalt 0,2 meter i djupled. Jordproverna togs från tre olika punkter 
omkring fastigheten (figur 2). Information om proverna återfinns i tabell 1. 

Figur 2. Karta över provpunkterna för grundvatten-, jord- och porgasprovtagning. 
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Tabell 1. Tabellen beskriver provuttagen för samtliga jordprover. Jordarten bestämdes okulärt 
i samband med provtagningen. Plushöjden anger uttagsdjupet i meter över havsnivån. 

Provnamn och 
uttagsdjup under 

markytan 

Plushöjd för 
provuttag 

 
Jordart 

 
Kommentar 

G01 0,1 – 0,3 +14,52 – +14,32 Grusig fyllnad Fyllnad uppblandad med 
organisk mulljord 

G01 0,6 – 0,8 +14,02 – +13,82 Lera Inslag av grus/sten,  
ev. återfylld lera 

G02 0,0 – 0,2 +14,70 – +14,50 Grusig, sandig, 
stenig lera 

Troligtvis återfylld 

G02 0,5 – 0,7 +14,20 – +14,00 Lera Torr och fast lera 
 

G03 0,3 – 0,5 + 13,91 – +13,71 Sandig fyllnad Övergår under uttag till 
uppblandad lera och 

fyllnad 
G03 1,0 – 1,2 +13,21 – +13,01 Lera, torrskorpa Fast lera med 

järnutfällningar 
 

Lagerföljden i marken kan beskrivas enligt följande. Överst återfinns ett tunt lager 
organisk jord och sandig, grusig fyllnad som typiskt omfattar cirka 0,5 meter i 
vertikalled, följt av lera med inslag av grus och sten (se figur 3, höger).  

Figur 3. Skruvar med jord från provtagning vid provpunkt G01 (vänster) och G02 (höger), 
båda från 0,0 – 1,0 meter under markytan. Vid G01 syns mycket inslag av organiskt material 
och trä i en rödbrun färg. Bilden från G02 visar lera med inslag av sten och grus, sannolikt 
återfylld lera. 

Detta lager utgörs med största sannolikhet av återfylld lera som blandats upp med 
övrig fyllnad. Under återfinns lera som uppvisar tecken på torrskorpekaraktär, med 
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en torr, fast konsistens och i vissa fall med järnutfällningar. Leran följs av ett tunnare 
lager morän, och berget återfinns på mellan 5 – 7 meter under markytan.  

3.2 Porgasprovtagning 
Mellan jordpartiklarna i marken finns små hålrum, och i dessa finns den gas som 
kallas porgas. Provtagning av porgas kan ge indikation om förekomst av flyktiga 
ämnen såsom klorerade lösningsmedel. Provtagningen av porgas genomfördes 2019-
01-24 av Geovetas Michaela Gren och Anders Gunnarsson i samma punkter som
jord. En sond installerades vid de tre olika provpunkterna cirka 0,7 meter under
markytan. Sonden tätades med bentonit runt kanterna, och luft pumpades in genom
ampuller försedda med gasabsorberande membran i cirka 280 minuter.

3.3 Grundvattenprovtagning 
Grundvattenrör installerades med borrbandvagn i samband med jordprovtagningen 
2019-01-23 samt 2019-01-24. Rören omsattes av Geovetas Maija Åfeldt och Johan 
Freudendahl 2019-01-29, och provtagningen utfördes av samma personal en dag 
senare (2019-01-30). Grundvattenrören lodades innan provtagning. Då endast de 
djupa rören innehöll grundvatten kunde prover enbart tas från dessa. Proverna togs 
med peristaltisk pump med ett lågt flöde. Ett prov togs från varje rör cirka 1 
decimeter från rörets botten. Proverna kördes till laboratorium samma dag.  

Figur 4. Lodning och omsättningspumpning av det djupa grundvattenröret vid GV01. 
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3.4 Inmätning 
Inmätning av borrpunkter för skruvprovtagning samt montering av grundvattenrör 
gjordes med en GPS av typen RTK Trimber R10. Tabell 2 beskriver provpunkternas 
placering med x- och y-koordinater samt plushöjd (z-höjd) över havsnivån.  

Tabell 2. Provpunkternas läge med koordinater, samt plushöjder för grundvattenrörens 
överkant (=Ök) och markyta (=My), samt nivån på grundvattenrörets botten. 

Punkt Beskrivning x y z-höjd
Ök (m)

z-höjd
My (m)

01 Provpunkt 
jordprovtagning 

6602209.805 154266.278 - +14.624

02 Provpunkt 
jordprovtagning 

6602201.927 154291.075 - +14.701

03 Provpunkt 
jordprovtagning 

6602168.349 154280.853 - +14.214

GV01 
ytligt 

1 m filter 6602209.375 154266.103 +14.807 +14.516

GV01 
djupt 

5 m rör + 
1 m sandfilter 

6602209.805 154266.278 +15.267 +14.624

GV02 
ytligt 

1 m filter 6602201.812 154291.539 +15.119 +14.655

GV02 
djupt 

5 m rör + 
1 m sandfilter 

6602201.927 154291.075 +14.920 +14.701

GV03 
ytligt 

1 m filter 6602168.421 154280.988 +14.431 +14.172

GV03 
djupt 

6 m rör + 
1 m sandfilter 

6602168.349 154280.853 +14.610 +14.214

3.5 Analyser 
Samtliga prover har analyserats på det ackrediterade laboratoriet Eurofins 
Environment. Jordproverna har analyserats för ett brett spektrum att vanligt 
förekommande föroreningar i stadsmiljö (BTEX, alifater, aromater, PAH:er, och 
metaller). Även analys av PCB7 har inkluderats då sanering av PCB genomförts i 
byggnaden år 2008. Grundvattenproverna och porgas har analyserats för klorerade 
lösningsmedel mot bakgrund av den kemtvättsverksamhet som bedrivits på 
intilliggande fastighet. 

3.6 Utvärdering av analysresultat 
Analysresultaten för jordproverna har utvärderats mot Naturvårdsverkets (2016) 
generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverkets generella riktvärden har 
tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig mark (KM) och mindre 
känslig mark (MKM). Till känslig markanvändning räknas bland annat mark som 
används för bostäder eller områden där barn vistas. Mindre känslig mark kan 
exempelvis vara kontorsmiljöer eller industriområden.  
För analysen av klorerade lösningsmedel har porgas utvärderats mot 
Naturvårdsverkets referenskoncentration (RfC) för inomhusluft (Naturvårdsverket, 
2009) som anger tolerabla koncentrationer för ämnen, och grundvatten utvärderas 
mot sammanställda rikt- och gränsvärden från Naturvårdsverket, 2007.  
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4 RESULTAT 
4.1 Jordprover 

Resultaten från utvärderingen av jordproverna visar att det rör sig om halter som 
ligger under detektionsgräns eller under KM för de flesta undersökta ämnena. 
Undantaget är PCB7 som i det ytliga provet från provpunkt G02 uppmätts till 0,11 
mg/kg TS, vilket är över KM (se figur 5). Fullständig analysrapport finns i bilaga 1. 

Figur 5. Utvärderade provsvar från jordprovtagning. I prov G02 0,0–0,2 har PCB7 påträffats i 
halt över riktvärdet för KM. Grå celler med grå text indikerar halt under detektionsgräns. 
Större version i bilaga 2. 

Ämne Enhet KM MKM G01 0,1-0,3 G01 1,3-1,5 G02 0,0-0,2 G02 0,5-0,7 G03 0,3-0,5 G03 1,0-1,2
Torrsubstans % 86 78,3 72,5 79,9 91,3 80,2
Bensen mg/kg Ts 0,012 0,4 < 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
Etylbensen mg/kg Ts 10 50 < 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
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 100 1000 23 < 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
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Oljetyp > C10 Ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Bens(a)antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Krysen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 0,04 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Benzo(a)pyren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Dibens(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Naftalen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaftylen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Acenaften mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fluoren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fenantren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Fluoranten mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Pyren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 1 10 < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts < 0,090 < 0,090 0,12 < 0,090 < 0,090 < 0,090
Summa övriga PAH mg/kg Ts < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14
Summa totala PAH16 mg/kg Ts < 0,23 < 0,23 0,25 < 0,23 < 0,23 < 0,23
PCB 28 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 52 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,0099 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 101 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,021 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 118 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,023 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 153 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,019 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 138 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,027 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
PCB 180 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020 0,0057 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
S:a PCB (7st) mg/kg Ts 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 0,11 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
Arsenik As mg/kg Ts 10 25 < 2,1 6 8,8 7,7 6 5,9
Barium Ba mg/kg Ts 200 300 54 130 120 130 38 99
Bly Pb mg/kg Ts 50 400 12 20 32 19 15 20
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,8 12 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 5,8 13 9,7 12 4,3 11
Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 17 39 41 43 16 27
Krom Cr mg/kg Ts 80 150 23 46 46 47 18 43
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,25 2,5 < 0,011 < 0,012 0,032 < 0,012 < 0,010 < 0,012
Nickel Ni mg/kg Ts 40 120 13 35 25 32 8,6 24
Vanadin V mg/kg Ts 100 200 32 49 53 55 21 47
Zink Zn mg/kg Ts 250 500 44 110 120 110 79 120

Förklaring
Under detektionsgräns

Halt över KM
Halt över MKM

Provtagning av jord DATUMUtvärdering 230 664 Polishuset
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4.2 Porgasprover 
Analysen av proverna av porgas visade inte på några halter över referens-
koncentrationen för inomhusluft. Däremot visar analysen att spår av klorerade 
lösningsmedel förekommer i både GP02 och GP03 (figur 6) i form av kloroform, 
tetraklormetan och tetrakloreten. Fullständig analysrapport återfinns i bilaga 1. 

Figur 6. Utvärderade analyssvar från porgasprovtagningen. Referenskoncentrationen (Rfc) 
visas i gult. I GP02 och GP03 visar resultaten på spår att klorerade lösningsmedel, dock inte i 
halter som ligger över referenskoncentrationen. Grå celler med grå text indikerar halt under 
detektionsgräns. 

 

4.3 Grundvattenprover 
Analysresultaten från grundvattenprovtagningen visade inte på några halter av 
klorerade lösningsmedel över laboratoriets detektionsgräns. Fullständig 
analysrapport återfinns i bilaga 1. 

5 DISKUSSION 
Resultaten från provtagningen har påvisat förekomst av PCB7 ytligt i jorden i den 
punkt som ligger vid fastighetens nordöstra hörn. Denna förorening är med största 
sannolikhet en rest från tidigare sanering av PCB, alternativt från diffust läckage av 
PCB från byggnaden innan saneringen. Det ytliga provet togs från 0,0 – 0,2 meter 
under nuvarande markyta. Det djupare provet från samma punkt visar dock att 
marken är fri från PCB från 0,5 meter under markytan. Föroreningen kan därmed 
anses vara avgränsad vertikalt. Däremot har föroreningen inte avgränsats horisontellt, 
och en kompletterande provtagning av det ytligaste jordlagret skulle därför kunna 
vara aktuell för att säkerställa att inga halter över KM förekommer omkring 
provpunkten. 
Klorerade lösningsmedel har inte påvisats i grundvatten, men däremot i porgasen. 
Detta resultat indikerar att det sannolikt finns en förorening i närheten, men 

Provinformation

Provmärkning GP01 GP02 GP03
Datum för provtagning 2019-01-24 2019-01-24 2019-01-24
Volym luft (liter) 23,94 25,68 29,17

Ämnen: µg/m³ Enhet RfC GP01 GP02 GP03
kloroform µg/m³ < 0,17 < 0,16 0,18
1,1,1 Trikloretan µg/m³ 800 < 0,17 < 0,16 < 0,14
Tetraklormetan µg/m³ 6,1 < 0,17 0,47 0,38
Trikloreten µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
tetrakloreten µg/m³ 200 < 0,17 1,1 0,15
Vinylklorid µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
Kloretan µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
1,1 dikloreten µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
1,2 dikloreten (trans) µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
1,1 dikloretan µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
1,2 dikloreten (cis) µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14
1,2 dikloretan µg/m³ < 0,17 < 0,16 < 0,14

Förklaring
Över referenskoncentration

Under referenskoncentration
Under detektionsgräns

Uppdrag 230 441 
Uppdragsledare: Karl Johan Lenneryd
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resultaten från föreliggande undersökning kan inte närmare avgöra dennas läge eller 
omfattning. Det är dock troligt att en förorening skulle kunna vara mer omfattande 
lokalt på fastigheten Vallentuna-Rickby 1:221 där kemtvättsverksamhet med 
klorerade lösningsmedel pågått.  
Vid spridning av föroreningar är jordart och sluttningsförhållanden två faktorer som 
ofta spelar en avgörande roll. Täta jordarter som lera släpper inte igenom 
förorenande ämnen lika väl som genomsläppliga jordarter med grövre partiklar (grus, 
sten och sand exempelvis). Under undersökningen har det konstaterats att fyllnaden, 
som återfinns överst i marken, innehåller en stor andel korn av storleken sand och 
grus, och därmed räknas som en genomsläpplig jordart. Under denna finns antingen 
direkt lera, eller återfylld lera, som klassas som en jordart med låg genomsläpplighet.  

Det är möjligt att föroreningarna rört sig i fyllningen under inverkan av gravitationen 
då terrängen vid fastigheten Vallentuna-Rickby 1:221 ligger aningen högre beläget 
än provpunkt 02 och 03 på Vallentuna-Prästgård 1:49, där lösningsmedlen 
påträffades i porgasen. Klorerade lösningsmedel har hög densitet och trots att de 
ibland kan ha oförutsedda rörelsemönster sjunker de ofta nedåt i terrängen där de kan 
påträffas intill täta och ogenomsläppliga lager. Att klorerade lösningsmedel inte 
påträffats i grundvattnet är troligtvis ett resultat av att leran som ligger under 
fyllnaden agerat som ett tätt lager där föroreningarna inte kunnat tränga igenom och 
söka sig nedåt till grundvattnet.  
En annan möjlighet till förekomsten av klorerade lösningsmedel i porgas är att 
ämnena kan ha spridits via ytliga ledningsgravar till Vallentuna-Prästgård 1:49. 
Många ledningar ligger ytligt i marken i det lager som vid denna undersökning 
konstaterats utgöras av fyllnadsmassor. Porgasproverna är tagna 0,7 meter under 
nuvarande markyta, vilket sammanfaller relativt väl med fyllningens omfattning. 

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
Undersökningen visar att det förekommer rester av PCB7 i jordprovet G02 i 
fastighetens nordöstra hörn. Eftersom halten PCB7 i G02 ligger över KM och 
bostäder planeras på platsen bör föroreningen åtgärdas. Kompletterande prover 
avseende PCB7 bör tas i anslutning till punkten i syfte att avgränsa föroreningen. 
Därefter rekommenderas att det översta jordmaterialet avlägsnas från och omkring 
denna punkt ner till 0,5 meter under nuvarande markyta, där tidigare prover har 
påvisat att jorden är fri från PCB7. Efter slutförd efterbehandling bör även 
kontrollerande schaktbottenprover tas. 
Inga klorerade lösningsmedel har påträffats i grundvattnet, men däremot har låga 
halter återfunnits i porgasen. Då klorerade lösningsmedel inte förekommer naturligt 
är detta är en indikation om förekomst av en förorening av klorerade lösningsmedel. 
Halterna är dock låga, och bedöms inte utgöra en risk för inomhusluften i framtida 
bostäder. Av denna anledning rekommenderas inte att några specifika åtgärder vidtas 
på fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 i detta skede. Däremot rekommenderas att 
både porgas och grundvatten undersöks med avseende på klorerade lösningsmedel 
vid förändrad markanvändning på intilliggande fastigheter, eftersom det inte är 
osannolikt att högre koncentrationer av föroreningarna kan förekomma där. Vid 
markarbeten inom fastigheten rekommenderas även att personal är uppmärksam på 
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avvikande material i marken. Eftersom provtagning endast varit möjlig i tre punkter 
bör tillkommande provtagning ske om avvikelser upptäcks i ett senare skede. Det kan 
handla om upptäckt av visuellt avvikande jordmaterial eller dofter. Då genomgående 
låga halter av klorerade lösningsmedel återfunnits på de platser som uppskattats som 
mest sannolika för förekomst av föroreningar, bedöms dock undersökningen ge en 
generell men tillförlitlig bild av föroreningssituationen avseende de ytor som var 
tillgängliga för provtagning.  
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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-19-SL-018724-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pU;ZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250355Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO1 0,1-0,3

Provtagningsplats: Polishuset

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.0Torrsubstans 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 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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 1 av 26
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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< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly 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 Ts5.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom 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 Ts13Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 2 av 26



AR-19-SL-018724-01

Í%R%^Â!pU;ZÎ

EUSELI2-00604434

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 3 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-018723-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pU:QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250356Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO1 1,3-1,5

Provtagningsplats: Polishuset

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.3Torrsubstans 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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 4 av 26
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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 Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly 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 Ts13Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts35Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 5 av 26
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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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 6 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-018633-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pSHXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250357Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO2 0,0-0,2

Provtagningsplats: Polishuset

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.5Torrsubstans 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 Ts0.040Benso(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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 7 av 26



AR-19-SL-018633-01

Í%R%^Â!pSHXÎ

EUSELI2-00604434

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 Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts0.0099PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.021PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.023PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.019PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.027PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0057PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.11S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts8.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Vanadin 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

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 8 av 26



AR-19-SL-018633-01

Í%R%^Â!pSHXÎ

EUSELI2-00604434

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 9 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-018636-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pSKsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250358Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO2 0,5-0,7

Provtagningsplats: Polishuset

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.9Torrsubstans 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%

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 10 av 26



AR-19-SL-018636-01

Í%R%^Â!pSKsÎ

EUSELI2-00604434

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 Ts7.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly 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 Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts32Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts55Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 11 av 26



AR-19-SL-018636-01

Í%R%^Â!pSKsÎ

EUSELI2-00604434

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 12 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-018451-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pQ&KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250359Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO3 0,3-0,5

Provtagningsplats: Polishuset

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans 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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 13 av 26



AR-19-SL-018451-01

Í%R%^Â!pQ&KÎ

EUSELI2-00604434

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 Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium 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 Ts4.3Kobolt 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 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 Ts8.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 14 av 26



AR-19-SL-018451-01

Í%R%^Â!pQ&KÎ

EUSELI2-00604434

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 15 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-018448-01

EUSELI2-00604434
Í%R%^Â!pQ"'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01250360Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-01-23

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2019-01-25

Utskriftsdatum: 2019-01-29

Provmärkning: GO3 1,0-1,2

Provtagningsplats: Polishuset

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 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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 16 av 26



AR-19-SL-018448-01

Í%R%^Â!pQ"'Î

EUSELI2-00604434

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 Ts5.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts99Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly 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 Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Vanadin 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

Kopia till:

 karl-johan.lenneryd@geoveta.se  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 17 av 26



AR-19-SL-018448-01

Í%R%^Â!pQ"'Î

EUSELI2-00604434

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 18 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-028814-01

EUSELI2-00605889
Í%R%^Â!qj(^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664

Geoveta AB 

Johan Freudendahl

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01310363Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,1

2019-01-30

Johan Freudendahl

Provet ankom:

AvloppsvattenMatris:

2019-01-31

Utskriftsdatum: 2019-02-13

Provmärkning: Polis GV01

Provtagningsplats: 230 664

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 19 av 26
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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%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 20 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-028815-01

EUSELI2-00605889
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664

Geoveta AB 

Johan Freudendahl

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01310364Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,1

2019-01-30

Johan Freudendahl

Provet ankom:

AvloppsvattenMatris:

2019-01-31

Utskriftsdatum: 2019-02-13

Provmärkning: Polis GV02

Provtagningsplats: 230 664

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 21 av 26
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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%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v48

Bilaga 1  
Uppdrag: 230 661 Miljöteknisk undersökning Polishuset 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd 
sida 22 av 26



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-028816-01
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Í%R%^Â!qj*pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664

Geoveta AB 

Johan Freudendahl

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2019-01310365Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9,1

2019-01-30

Johan Freudendahl

Provet ankom:

AvloppsvattenMatris:

2019-01-31

Utskriftsdatum: 2019-02-13

Provmärkning: Polis GV03

Provtagningsplats: 230 664

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 2

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%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Michaela Gren  (michaela.gren@geoveta.se)

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v48
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04-02-2019

Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 

N-19-1971AReport No.:

Date

VBM ID
S-751 03 Uppsala

9551 1 M N-19-1971A

Att:

This report replaces, previously forwarded 
report 

Journal

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO, DK

+45 98 21 32 00TLF:

AABYBRO@EUROFINS.DK

GUNNEKÆR 26

DK-2610 RØDOVRE, DK

+45 36 72 70 00TLF:

ROEDOVRE@EUROFINS.DK

Order ON73729Stefan Eriksson

Sweden

PRD

VBM Sample No. 1 2 3N-19-1971A-

Customer case no. - - -

Customer case name - - -

Customer sample name 177-2019-
01290726 GP01  

A

177-2019-
01290727 GP02  

A

177-2019-
01290728 GP03  

A

Sampling material Air Air Air

Packaging Kulrør Kulrør Kulrør

Sampling date

Sampled by Customer Customer Customer

Sampler - - -

Received at lab. 30-01-2019 30-01-2019 30-01-2019

Analysis started 30-01-2019 30-01-2019 30-01-2019

ANALYSES     Method  Uncertainty Unit

*Sample Volume 23,94 25,68 29,17l

Chl.sol. DS13649:14,mod ±20%

   Chloroform < 0,17 < 0,16 0,18µg/m³

   1,1,1-Trichloroethane < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   Tetrachloromethane < 0,17 0,47 0,38µg/m³

   Trichloroethene < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   Tetrachloroethene < 0,17 1,1 0,15µg/m³

Chl.dec.prd. DS13649:14,mod±25

   Vinyl chlorid < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

    Chlorethane < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   1,1-dichloroethene < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   1,2-dichloroethene(trans) < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   1,1-dichloroethane < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   1,2-dichloroethene(cis) < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

   1,2-dichloroethane < 0,17 < 0,16 < 0,14µg/m³

Comments and observations regarding samples

NoteReg. sample(s)

The tube was, based on analysis data, reversed during sampling. This increases risk of breakthrough but has no 
influence on the reported analysis result.

3

Page 1 / 2¤ = modified method; ip = not detected; ia = not analyzed; * = Performed as non-accredited testing. The report deals only with the 
sampled subjects. Extracts of the report may only be reproduced with written permission from the laboratory.
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04-02-2019

Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 

N-19-1971AReport No.:

Date

VBM ID
S-751 03 Uppsala

9551 1 M N-19-1971A

Att:

This report replaces, previously forwarded 
report 

Journal

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO, DK

+45 98 21 32 00TLF:

AABYBRO@EUROFINS.DK

GUNNEKÆR 26

DK-2610 RØDOVRE, DK

+45 36 72 70 00TLF:

ROEDOVRE@EUROFINS.DK

Order ON73729Stefan Eriksson

Sweden

PRD

Best Regards

Marianne Vestergaard, Eurofins VBM Laboratoriet

Comments regarding the entire report

Packaging designation: m (membrane glass), r (rilsan bag), po (polin bag), p (plastic bag), gf (glass 
bottle), pf (plastic bottle), a (other).

-

The uncertainty herein stated is the expanded measurement uncertainty, calculated as 2x relative measurement uncertainty at a high 
concentration level. In the measuring range from the detection limit (DL) to 10xDL, th

-

Excel-spreadsheet with analysis results is included as an appendix.-

Reported results always specify the total content of the tube (sample zone + control zone).-

The analysis is performed as accredited testing. It should be noted that the measurement of the air volume is not covered by the 
accreditation.

-

Breakthrough criteria: The content in the control zone exceeds 5% of the total content of the tube (sample
zone + control zone).

-

Page 2 / 2¤ = modified method; ip = not detected; ia = not analyzed; * = Performed as non-accredited testing. The report deals only with the 
sampled subjects. Extracts of the report may only be reproduced with written permission from the laboratory.
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Ge veta 

Utvärdering 230 664 Polishuset 

� 
Torrsubstans 
Bensen 
Toluen 
Etylbensen 
M/P/0-Xylen 

Summa TEX 
Alifater >C5-C8 

Alifater >C8-C10 

Alifater >Cl0-Cl2 

Alifater >C12-C16 

Summa Alifater >CS-C16 
Alifater >C16-C35 

Aromater >CS-C:10 
Aromater >C10-C16 

Metylkrysener/benzo(a)antracener 
Metylpyren/fluorantener 
Aromater >C16-C35 

Oljetyp<ClO 

Oljetyp> ClO 

Bens(a)antracen 
Krysen 
Benso(b,k)fluoranten 
Benzo(a)pyren 
lndeno(l,2,3- cd)pyren 

Dibens(a,h)antracen 
Naftalen 
Acenaftylen 
Acenaften 
Fluoren 
Fenantren 
Antracen 
Fluoranten 
Pyren 
Benzo(g,h,i)perylen 
Summa PAH med låg molekyl vikt 
Summa PAH med medel hög molekyl vikt 
Summa PAH med hög molekylvikt 
Summa cancerogena PAH 
Summa övriga PAH 
Summa totala PAH16 
PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 153 

PCB 138 

PCB 180 

S:a PCB (7st) 

Arsenik As 
Barium Ba 
BlyPb 

Kadmium Cd 
Kobolt Co 
Koppar Cu 
KromCr 
Kvicksilver Hg 
Nickel Ni 
Vanadin V 
Zink Zn 

Förklaring 
Under detektionsgräns 

Halt över KM 

Halt över MKM 

I 
I l?.l!'r'l'I I l".l:r.l I l:'r.l"IT.I 

% 

mg/kgTs 0,012 0,4 

mg/kgTs 10 40 

mg/kgTs 10 so 

mg/kgTs 10 so 

mg/kgTs 

mg/kgTs 25 150 

mg/kgTs 25 120 

mg/kgTs 100 500 

mg/kgTs 100 500 

mg/kgTs 100 500 

mg/kgTs 100 1000 

mg/kgTs 10 so 

mg/kgTs 3 15 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 10 30 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 3 15 

mg/kgTs 3,5 20 

mg/kgTs 1 10 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kgTs 0,008 0,2 

mg/kgTs 10 25 

mg/kgTs 200 300 

mg/kgTs so 400 

mg/kgTs 0,8 12 

mg/kgTs 15 35 

mg/kgTs 80 200 

mg/kgTs 80 150 

mg/kgTs 0,25 2,5 

mg/kgTs 40 120 

mg/kgTs 100 200 

mg/kgTs 250 500 

■nt■■I ,a, rn, 

86 78,3 

<0,0035 <0,0035 

<0,10 <0,10 

<0,10 <0,10 

<0,10 <0,10 

<0,20 <0,20 

<5,0 <5,0 
<3,0 <3,0 

<5,0 <5,0 

<5,0 <5,0 

<9,0 <9,0 

23 <10 

<4,0 <4,0 

<0,90 <0,90 

<0,50 <0,50 

<0,50 <0,50 

<0,50 <0,50 

Utgår Utgår 

Ospec Utgår 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 

<0,045 <0,045 

<0,075 <0,075 

<0,11 <0,11 

<0,090 <0,090 

<0,14 <0,14 

<0,23 <0,23 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 

<0,0070 <0,0070 

<2,1 6 

54 130 

12 20 

<0,20 <0,20 

5,8 13 

17 39 

23 46 

<0,011 <0,012 

13 35 

32 49 

44 110 

--

. ' 

■in1r.-1■1c1w.-

72,5 

<0,0035 

<0,10 

<0,10 

<0,10 

<0,20 

<5,0 
<3,0 

<5,0 
<5,0 

<9,0 
<10 

<4,0 

<0,90 

<0,50 

<0,50 

<0,50 

Utgår 

Utgår 

<0,030 

<0,030 

0,04 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,030 

<0,045 

<0,075 

0,13 

0,12 

<0,14 

0,25 

<0,0020 

0,0099 

0,021 

0,023 

0,019 

0,027 

0,0057 

0,11 

8,8 

120 

32 

0,23 

9,7 

41 

46 

0,032 

25 

53 

120 

. . . 

■n1,.1-.--rl•• •� ta;•la<cl&'II ... ' 
79,9 91,3 80,2 

<0,0035 <0,0035 <0,0035 

<0,10 <0,10 <0,10 

<0,10 <0,10 <0,10 

<0,10 <0,10 <0,10 

<0,20 <0,20 <0,20 

<5,0 <5,0 <5,0 
<3,0 <3,0 <3,0 

<5,0 <5,0 <5,0 
<5,0 <5,0 <5,0 

<9,0 <9,0 <9,0 

< 10 <10 <10 

<4,0 <4,0 <4,0 
<0,90 <0,90 <0,90 

<0,50 <0,50 <0,50 

<0,50 <0,50 <0,50 

<0,50 <0,50 <0,50 

Utgår Utgår Utgår 

Utgår Utgår Utgår 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 
<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,030 <0,030 <0,030 

<0,045 <0,045 <0,045 

<0,075 <0,075 <0,075 

<0,11 <0,11 <0,11 

<0,090 <0,090 <0,090 

<0,14 <0,14 <0,14 

<0,23 <0,23 <0,23 

<0,0020 <0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 <0,0020 

< 0,0020 <0,0020 <0,0020 

< 0,0020 <0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 <0,0020 

<0,0020 <0,0020 <0,0020 

< 0,0070 <0,0070 <0,0070 

7,7 6 5,9 

130 38 99 

19 15 20 

<0,20 <0,20 <0,20 

12 4,3 11 

43 16 27 

47 18 43 

<0,012 <0,010 <0,012 

32 8,6 24 

55 21 47 

110 79 120 
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Miljöteknisk markundersökning  
Vallentuna-Rickeby 1:149 

Pågående jordprovtagning och installation av grundvattenrör vid punkt VR1 på Vallentuna-Rickeby 1:149. 

Beställare: Vallentuna kommun 

Upprättad av: Maija Åfeldt / 073-620 60 35  
Granskad av: Camilla Rydén/073-347 12 62  
Datum: 2020-03-13  

Geoveta AB 
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192 72 Sollentuna 
Telefon: 08-410 112 60  
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Sida 1 (12) 

1 SAMMANFATTNING 
En ny detaljplan ska upprättas för fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 i centrala 
Vallentuna. Geoveta har mot bakgrund av detta utfört en miljöteknisk undersökning 
för att undersöka förekomst av förorenande ämnen inom fastigheten. På intilliggande 
fastighet har kemtvättsverksamhet bedrivits tidigare, och därför finns risk för bland 
annat klorerade lösningsmedel och dioxiner i marken. Undersökningen har omfattat 
provtagning av jord avseende dioxiner, och andra vanligt förekommande 
föroreningar i stadsmiljöer (aromatiska kolväten, alifater, metaller, PAH:er samt 
PCB7), samt av grundvatten och porgas för analys av klorerade lösningsmedel.  

Analysen av grundvatten påvisade inga halter av klorerade lösningsmedel över 
laboratoriets detektionsgräns. För porgas har ämnet triklormetan detekterats i tre 
punkter, dock i låga halter av som ligger under referenskoncentrationen för 
inomhusluft. Resultaten från analyserna av jord visar dock på en generell 
föroreningssituation i marken. Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark avseende känslig markanvändning (KM) har påvisats för PCB7, 
kobolt och zink. I en punkt vid fastighetens nordöstra hörn påträffades koppar i en 
halt över Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning, MKM 
(punkt VR3). De förhöjda halterna förekommer främst i den ytligaste halvmetern, 
medan underliggande jordlager generellt inte bedöms vara påverkade av föroreningar 
utifrån de resultat som framkommit i denna undersökning. Geoveta rekommenderar 
att metallföroreningarna i punkt VR3 avgränsas genom kompletterande provtagning. 
Även punkterna där PCB7 påträffats bör avgränsas, och efterbehandling behöver 
därefter ske inför att bostäder byggs för att kunna möta de miljö- och hälsokrav som 
den nya markanvändningen medför. Förekomsten av klorerade lösningsmedel 
bedöms inte utgöra en risk, och inga specifika åtgärder rekommenderas därför. 

2 BAKGRUND 
2.1 Allmänt om uppdraget 

En ny detaljplan är under framtagande för ett centralt område i Vallentuna kommun, 
och omfattar fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149. 
Målsättningen är att möjliggöra för bostäder genom om- och nybyggnation på 
fastigheterna. På intilliggande fastighet (figur 1) har kemtvättsverksamhet bedrivits 
tidigare. Det finns därför en risk för att det kan förekomma klorerade lösningsmedel 
och dioxiner i marken, men även andra typer av föroreningar som är vanliga i 
stadsmiljöer. Geoveta utförde under januari 2019 en miljöteknisk undersökning på 
Vallentuna Prästgård 1:49, där det gamla Polishuset ligger (Geoveta, 2019). Initialt 
skulle även fastigheten Vallentuna-Rickeby undersökas samtidigt. Denna del sköts 
dock tillfälligt fram, och har istället utförts i februari 2020.  
Syftet med undersökningen som presenteras i föreliggande rapport har varit att utreda 
föroreningssituationen på Vallentuna-Rickeby 1:149 genom en översiktlig 
miljöteknisk provtagning i olika medier för att identifiera eventuell påverkan från 
den tidigare kemtvätten på grannfastigheten. Målsättningen har även varit att svara 
på om det finns andra typer av förorenande ämnen som kan medföra en hälsorisk på 
fastigheten vid den planerade omvandlingen.  
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2.2 Nuvarande och planerad markanvändning 
På Vallentuna-Rickeby 1:149 finns idag en byggnad med restaurang och bostäder, 
och en parkering. Byggnaden uppfördes år 1953. Några mindre grönytor med träd 
och buskage omger byggnaden. I arbetet med den nya detaljplanenen planeras för en 
utökad byggrätt och fler bostäder i form av flerfamiljshus på fastigheten. 

2.3 Tidigare undersökningar  
Vid Geovetas tidigare undersökning på grannfastigheten i Vallentuna-Prästgård 1:49 
undersöktes jord, grundvatten och porgas. Inga klorerade lösningsmedel kunde då 
konstateras i grundvattnet, men i två av punkterna för porgas fanns låga halter av tre 
olika klorerade lösningsmedel. Halterna låg dock under referenskoncentrationer för 
inomhusluft, och inga åtgärder bedömdes då vara nödvändiga. I jorden påträffades 
PCB i halt över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) i en punkt. 
Rekommendationen var att genomföra kompletterade provtagning runt denna punkt i 
syfte att avgränsa föroreningens utbredning, och att därefter avlägsna konstaterat 
förorenade jordmassor (Geoveta, 2019). 

Vallentuna-
Rickeby 1:149 

Vallentuna 
Prästgård 1:49 

Tidigare 
kemtvätts- 
verksamhet 

Figur 1. Kartan visar både fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 som undersökts i denna 
utredning, och Vallentuna-Prästgård 1:49 där undersökning utfördes i januari 2019. Byggnaden 
inom vilken kemtvättsverksamhet bedrivits är markerad med en stjärna. 

N 
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3 METODER 
Fältarbetet och provtagningen har i all väsentlighet följt den provtagningsplan 
(daterad 20-01-15) som tagits fram i samråd med Vallentuna kommun. Nedan 
redogörs för hur arbetet gått till och vilka metoder som använts vid provtagning och 
utvärdering av resultaten. 

3.1 Fältarbete och provtagning 
Fältarbetet utfördes under februari 2020. I figur 2 redovisas samtliga provpunkter 
samt i vilka medier prover har tagits vid respektive punkt. Kartan går även att finna i 
en större version i bilaga 1.  

Figur 2. Karta över provpunkter på Vallentuna-Rickeby 1:149 för jord (VR), grundvatten (GV) 
och porgas (PG). Grundvattenrör har monterats även vid VR2 och VR3, dock kunde inga prover 
tas i dessa rör. 
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3.1.1 Provtagning av jord och montering av grundvattenrör 
Provtagning av jord utfördes 2020-02-13 av Geovetas Anders Gunnarson, Maija 
Åfeldt och Rasmus Gustafsson. Provtagningen utfördes med hjälp av borrbandvagn 
och skruvprovtagning (se figur 3). Proverna togs ut direkt från skruven som 
samlingsprover från tre punkter på fastigheten, och prov från två nivåer togs vid 
varje punkt: ett yligt i marknivån samt ett djupare. Nivåerna anpassades efter jordart. 
I tabell 1 redogörs för prover, jordart och uttagsnivå. 

I samband med jordprovtagningen monterades även ett grundvattenrör vid varje 
punkt (figur 2). Ett miljörör av typen piezometer (Ø 40 mm) med en meter sandfilter 
i botten installerades i borrhålet efter att material avlägsnats med skruv. Hålet fylldes 
därefter med sand och tätades med bentonit vid markytan (figur 3). 

 
Tabell 1. Redogörelse över uttagna jordprover, jordart, provtagningsnivå under markytan samt 
vilka analyser som har utförts på respektive prov.  

Prov ID Nivå (meter 
under markytan) 

Jordart Laboratorieanalys 

VR1  0,1 – 0,5 Stenig, grusig lera, mull PSLBB, TOC och Dioxin 

0,7 – 0,9 Lera, torrskorpekaraktär PSLBB  

VR2 0,1 – 0,4 Lera, inslag mulljord PSLBB, TOC och Dioxin 

0,5 – 0,7 Lera, torrskorpekaraktär PSLBB 

VR3 0,0 – 0,4  Lera, inslag mulljord PSLBB, TOC 

0,5 – 0,7 Lera, torrskorpekaraktär PSLBB 

Figur 3. Till vänster provtagningsskruven vid punkt VR1. Övergången från lerig jord med mull 
och organiska inslag i övre delen, till torrskorpelera i botten. Till höger bild av grundvattenrör 
vid VR3 direkt efter montering. 



 
 
 
 
 
Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd / 073-347 12 65  Uppdragsnamn: Polushuset 
Datum: 2020-03-13  Geovetas uppdragsnummer: 230 664 

 

 

 

Sida 5 (12) 

 

3.1.2 Provtagning av grundvatten 
Alla tre grundvattenrören (VR1 GV, VR2 GV och VR3 GV) monterades 2020-02-13 
i samband med jordprovtagningen. Direkt efter monteringen undersöktes möjligheten 
att omgående ta ut vattenprover. Detta var dock inte möjligt eftersom vattennivåerna 
var mycket låga och inte hade hunnit stabilisera sig. Grundvattenprovtagningen 
utfördes därför 2020-02-21 av Geovetas Anders Gunnarson och Irene Madariaga. 
Provtagningen utfördes med peristaltisk pump och röret omsattes innan 
provtagningen med tre gånger rörvolym. Endast från ett av rören, VR1 G, var det vid 
tillfället möjligt att ta ut prov för analys på laboratorium. I VR2 GV och i VR3 GV 
var mängden vatten för liten för att detta skulle vara möjligt, och ingen tillrinning 
skedde efter pumpning. 
 
Tabell 2. Redogörelse för grundvattenrören på Vallentuna-Rickeby 1:149. Grundvattennivån 
anges i meter under referens (referens utgörs av grundvattenrörets överkant) samt i meter 
under befintlig markyta. 

Rör  Rör 
specifikation 

Jordart och 
kommentar 

GV-nivå 
meter under 

referens  

GV-nivå 
meter under 

markyta 

Anmärkningar 

 

VR 1 
GV 

5 meter PE-
rör Ø 40 inkl  

1 meter 
sandfilter i 

botten 

Filterspets i 
övergång från 

lera till 
friktionsmaterial 

(morän) 

 

4,14  

 

 

3,36 

Långsam 
omsättning, 

men 
funktionsdugligt 

 

VR 2 
GV 

4 meter PE-
rör Ø 40 inkl  

1 meter 
sandfilter i 

botten 

Filterspets i 
förmodat mycket 

lerigt 
friktionsmaterial  

 

3,93 

 

3,44 

Inget vatten, 
endast mycket 

blöt lera, 
provtagning ej 

möjligt  

 

VR 3 
GV 

4 meter PE-
rör Ø 40 inkl  

1 meter 
sandfilter i 

botten 

Borrstopp vid 
antaget berg 3,7 

meter under 
markytan. 

Filterspets cirka 3 
meter under 

markytan, i lerigt 
material.  

 

 

3,77 

 

 

2,79 

 

Mycket lerigt. 
För lite vatten, 
provtagning ej 

möjligt. 

 

3.1.3 Provtagning av porgas 
Porgasprovtagning av klorerade kolväten och dess nedbrytningsprodukter utfördes av 
Geovetas Anders Gunnarson och Irene Madariaga 2020-02-21. Mätning gjordes i sex 
punkter på fastigheten (se kartan i figur 2). Provtagningsspjut tillhandahållna av 
Eurofins Pegasuslab installerades vid de olika provpunkterna 0,7 meter under 
markytan. Spjuten tätades med bentonit runt kanterna, och luft pumpades in genom 
ampuller försedda med gasabsorberande membran i cirka 120 minuter (figur 4). 
Proverna skickades in samma dag till Eurofins Pegasus laboratorium för analys.  
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3.2 Laboratorieanalyser  
Jordprover från samtliga punkter har analyserats på det ackrediterade laboratoriet 
Eurofins Environment i Lidköping. Proverna har analyserats för ett brett spektrum av 
föroreningar som vanligtvis förekommer i stadsmiljöer. Det inkluderar BTEX, 
aromatiska och alifatiska kolväten, PAH:er, PCB:er och tungmetaller. Två prover har 
även analyserats för dioxin.  
Grundvatten och porgas har analyserats för klorerade lösningsmedel och deras 
nedbrytningsprodukter. Grundvatten har liksom jordproverna analyserats på Eurofins 
Environment i Lidköping, medan porgasproverna analyserats på Eurofins Pegasuslab 
i Uppsala.  

3.3 Utvärdering av analysresultat 
3.3.1 Bedömningsgrunder jord 

För att bedöma analysresultaten för jordproverna har resultaten utvärderats mot 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016). 
Det finns riktvärden för två olika typer av markanvändning:  

• Känslig markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken kan användas för skolor, bostäder eller liknande 
och barn, vuxna och äldre ska kunna leva och vistas permanent på området 

Figur 4. Provtagning av porgas vid punkt VR PG2. Ett provtagningsspjut har slagits ner i 
marken och pumpning ska precis inledas. 
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under en livstid. De flesta markekosystem skyddas, och likaså grundvatten 
och närbelägna ytvatten. 
 

• Mindre känslig markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till exempelvis 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. Vissa 
markekosystem, grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten 
skyddas. 

Eftersom både den planerade och den befintliga markanvändningen inom det aktuella 
området delvis utgörs av bostäder, där vuxna och barn ska kunna vistas permanent 
utan hälsorisker kopplade till förorenande ämnen, klassas markanvändningen som 
känslig. Riktvärden för känslig markanvändning (KM) har därmed bedömts utgöra 
en lämplig bedömningsgrund för jord på Vallentuna-Rickeby 1:149.  

3.3.2 Bedömningsgrunder grundvatten 
Klorerade lösningsmedel i vatten utvärderas mot gränsvärden avsedda för 
dricksvattenkonsumtion enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 
(Livsmedelverket, 2001). Grundvattnet inom fastigheten planeras inte att användas 
som dricksvatten, men en generell jämförelse mot gränsvärden för dricksvatten kan 
användas då ekologiska system ofta kan påverkas vid mycket lägre halter än 
gränsvärden för dricksvatten. Då området ingår i ett bostadsområde där känslig 
markanvändning råder föreligger även ett generellt skydd av grundvattenmagasin 
som naturresurs.  

3.3.3 Bedömningsgrunder porgas 
Då bostäder planeras på området har analysresultaten för porgasproverna utvärderats 
mot Naturvårdsverkets referenskoncentrationer i luft (RfC) samt riskbaserade 
acceptabla koncentrationer i luft (RISKinh). Klorerade lösningsmedel kan i de fall de 
förekommer i marken spridas upp genom husgrunder in till inomhusluften, och 
referenskoncentrationerna anger halter som bedöms vara tolerabla i inomhusluft och 
inte förväntas ha några negativa hälsoeffekter för människor som lever i den miljön 
under en hel livstid. Endast en liten del av den förorenade porluften i marken bedöms 
dock spridas till inomhusluften på grund av utspädningseffekter när föroreningar 
transporteras från mark och in i en byggnad, varför ett överskridande av dessa värden 
i jord inte behöver innebära en risk.  

För att kunna jämföra porgashalter med referenskoncentrationer för inomhusluft har 
en justering av riktvärdena gjorts med en utspädningsfaktor på 1/10, vilket bedöms 
vara ett konservativt antagande. I Naturvårdsverkets transportmodell för spridning av 
ångor från mark in till byggnader (Naturvårdsverket, 2009a) antas exempelvis en 
utspädningsfaktor på ca 1/1000 för ämnen med Henrys konstant större än 0,001. För 
exempelvis tetraklormetan är Henrys konstant 0,03 och för triklormetan (kloroform) 
är den 0,0044. Justering med en konservativ utspädningsfaktor på 1/10 ger alltså en 
säkerhetsmarginal även om det kan förekomma varierande halter i marken. 
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4 RESULTAT 
4.1 Jord 

Resultaten från analyserna av jordproverna visar att det förekommer halter av några 
ämnen som överskrider riktvärden för KM, och i en av punkterna även för MKM. 
PCB7 finns ytligt i punkterna VR1 (0,053 mg/kg TS) och VR3 (0,021 mg/kg TS). 
Även Kobolt har påträffats i halt över KM i två punkter. I VR2 analyserades halten i 
det ytliga provet till 19 mg/kg TS. I VR3 var det däremot i det djupare provet som 
halt över KM påträffades (17 mg/kg TS), medan det ytliga inte överskrider 
riktvärdet. I punkt VR3 har även zink (250 mg/kg TS) och koppar (330 mg/kg TS) 
påträffats. För zink ligger halten i denna punkt precis i nivå med riktvärdet för KM, 
medan den för koppar ligger över riktvärdet för MKM. I figur 5 visas halter för de 
ämnen som påträffats i halter över riktvärden. Fullständig analysrapport för 
jordproverna återfinns i bilaga 2.   

Resultaten från analysen av dioxin visar att det finns låga halter i båda de provtagna 
punkterna (figur 6). Den sammanlagda detekterade halten, inklusive en 
säkerhetsmarginal för de kongener som låg under laboratoriets detektionsgräns (i 
analysrapporten benämnt som WHO 1998 PCDD/F TEQ inkl LOQ), har uppmätts 
till 2,87 respektive 1,32 ng/kg. Halterna ligger därmed under Naturvårdsverkets 
riktvärden både för KM (20 ng/kg) och MKM (200 ng/kg). Fullständig analysrapport 
för jordprover finns i bilaga 2. 

4.2 Grundvatten 
Analysen av grundvattenprovet som togs i VR1 GV visade inte på några halter av 
klorerade lösningsmedel över laboratoriets detektionsgräns. En fullständig 
analysrapport finns i bilaga 3. 
 

4.3 Porgas 
Resultaten från analysen av porgas visar att det förekommer låga halter av ämnet 
triklormetan (kloroform) i tre av provpunkterna (VR PG2, VR PG4 och VR PG6). 
För positioner se kartan i figur 2 (finns även i bilaga 1). Halterna av triklormetan 

Ämne Enhet KM MKM VR1 0,1-0,5 VR1 0,7-0,9 VR2 0,0-0,4 VR2 0,5-0,7 VR3 0,0-0,4 VR3 0,5-0,7

S:a PCB (7st) mg/kg Ts 0,008 0,2 0,053 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,021 < 0,0070

Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 11 14 19 14 14 17
Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 37 27 48 31 330 35

Zink Zn mg/kg Ts 250 500 150 120 180 150 250 110

Figur 5. Utvärderade analysresultat från jordproverna. Halter över riktvärden för KM är 
markerade i gult, och halter över MKM i rött. I figuren visas endast de ämnen för vilka halter över 
KM och MKM påträffats. Fullständig analysrapport finns i bilaga 2.  

Ämne Enhet KM MKM VR1 0,1-0,5 VR2 0,0-0,4
Dioxin WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ ng/kg Ts 20 200 2,87 1,32

Figur 6. Resultat från laboratorieanalysen av jordprover avseende dioxiner. Resultaten visar att 
halterna i de båda punkterna ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM.  
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ligger på mellan 0,97 till 3,3 µg/m³, vilket ligger under referenskoncentrationen för 
inomhusluft för ämnet (140 µg/m³) och därför även under det justerade riktvärdet 
med justering för utspädning (1400 µg/m³). Inga andra klorerade lösningsmedel har 
påträffats i halter över laboratoriets detektionsgräns (figur 7). 

5 DISKUSSION 
Analysresultaten från det grundvattenprov som togs i punkten VR1 kunde inte påvisa 
några halter av klorerade lösningsmedel över laboratoriets detektionsgräns. Endast en 
av de tre planerade punkterna för grundvattenprov kunde dock provtas, och därför 
bedöms resultaten från porgasprovtagningen utgöra ett mer tillförlitligt underlag 
avseende just föroreningssituationen för klorerade lösningsmedel. 

Analysen av porgasen visar att det förekommer låga halter av ämnet triklormetan i 
tre av de sex undersökta punkterna. Dessa punkter (VR PG2, VR PG4 och VR PG6) 
ligger förhållandevis utspridda på fastigheten, med två av dem (VR PG2 och VR 
PG4) i kant mot grannfastigheten där kemtvätten funnits. I provet från VR PG3, som 
också ligger i kant med denna, hittades dock inga halter av ämnet. Punkt VR PG6 
ligger längre bort från den plats där kemtvätten funnits. Det är sannolikt att 
förekomsten av triklormetan är relaterad till kemtvättsverksamheten, och att ämnet 
nått Vallentuna-Rickeby 1:149 genom transport i marken, men ger inga indikationer 
som tyder på att det finns en tydlig trend i spridning med en definierad hotspot. 
Halterna är även mycket låga (högsta påträffade halten är 3,3 µg/m³, jämfört med 
riktvärdet för inomhusluft på 140 µg/m³), och förekomsten av ämnet bedöms utifrån 
dessa resultat inte innebära någon risk för framtida boendemiljö. Inga åtgärder 
beträffande klorerade lösningsmedel bedöms därför vara nödvändiga inom 
Vallentuna-Rickeby 1:149.  
Låga halter av dioxin har påvisats vid analysen av jord. Från det studerade materialet 
går det inte att säga om dessa uppstått som ett resultat av kemtvätten eller inte. Det 
bör dock framhävas att de uppmätta halterna på 1,32 och 2,87 är mycket låga. Även 
om det saknas kunskap om bakgrundshalter för dioxin i jord i Sverige, kan det som 
en jämförelse nämnas att prover från svensk jordbruksmark uppvisat halter på mellan 
0,6–1,5 ng TEQ/kg TS. Dessa antas härröra från en diffus spridning av ämnena 

Ämne
Riktvärden 

µg/m³
Justerat riktvärde 

1/10 VR PG1 VR PG2 VR PG3 VR PG4 VR PG5 VR PG6
Triklormetan (kloroform) 140 (Rfc) 1400 < 0,8 3,3 < 0,8 0,97 < 0,8 1,3

1,1,1 Trikloretan 800 (Rfc) 8000 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,8
Tetraklormetan 6,1 (Rfc) 61 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,8

Trikloreten 23 (Riskinh) 230 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,8
tetrakloreten 200 (Rfc) 2000 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,7 < 0,8 < 0,8

Vinylklorid < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Kloretan < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

1,1 dikloreten < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
1,2 dikloreten (trans) < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

1,1 dikloretan < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
1,2 dikloreten (cis) < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

1,2 dikloretan < 0,08 < 0,07 < 0,08 < 0,07 < 0,08 < 0,08
Teckenförklaring:

Över justerat riktvärde Över Rfc/RISKinh Under Rfc/RISKinh Under detektionsgräns

Figur 7. Analysresultat från provtagningen av porgas, utvärderade mot referenskoncentration för 
inomhusluft och riskbaserade nivåer för inomhusluft från Naturvårdsverket (2009a). Halterna har 
även utvärderats mot ett riktvärde justerat för en förväntad utspädning från jord in i byggnader.  
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(Naturvårdsverket, 2009b). Eftersom halterna i de båda punkterna med god marginal 
ligger under riktvärdena för KM bedöms de inte kräva några åtgärder. 
Jordprovtagningen har däremot visat att fyra olika ämnen (kobolt, koppar, zink och 
PCB7) förekommer i marken i halter över riktvärden för KM. Generellt har 
föroreningarna påträffats i det ytliga markskiktet. Undantaget för detta är punkt VR3, 
där kobolt i halt över KM fanns i det djupare provet. Kobolt fanns även över KM i 
punkt VR2. I samtliga undersökta prover, både ytliga och djupare, uppträder dock 
snarlika halter av kobolt med en relativt liten variation mellan 11–19 mg/kg TS, vilka 
alla ligger i förhållandevis nära riktvärdet (15 mg/kg TS). Att ungefär samma halter 
förekommer i de djupare proven, som togs från vad som antas vara naturligt avsatt 
lera utan antropogen påverkan, tyder sannolikt på att det handlar om generellt 
förhöjda bakgrundshalter av ämnet i området, och inte någon förorening. Därför görs 
en bedömning att leran från cirka 0,5 meter kan klassas som fri från föroreningar, 
trots att kobolt finns i halter över KM. 
Koppar, som i det ytliga provet från punkt VR3 analyserats till 330 mg/kg TS och 
därmed alltså även överstiger riktvärdet för MKM (200 mg/kg TS) har däremot inte 
påträffats i några betydande halter i någon av de andra proven eller punkterna. I 
övriga punkter ligger de uppmätta halterna på nivåer som motsvara ungefär hälften 
av riktvärdet för KM. De kraftigt förhöjda halterna av koppar ytligt i VR3 bedöms 
därför troligtvis vara en punktförorening. Ursprunget är oklart, och inga speciella 
anmärkningar i det provtagna materialets utseende noterades vid provtagningen. 
Eftersom halten är hög och avviker från resten av proverna bör en avgränsning av 
föroreningen göras horisontellt för att definiera dess utbredning. Jord innehållandes 
halter över KM bör därefter transporteras till godkänd mottagningsanläggning för 
omhändertagande.  

Zink har enbart påträffats i ett av de sex olika proven. Liksom för koppar avviker den 
analyserade halten i punkt VR3 från zinkhalten i de övriga proverna och är i vissa 
fall nästan dubbelt så hög. Halten ligger dock precis på riktvärdet för KM (250 
mg/kg TS). Även i detta fall bedöms förekomsten som en punktförorening.  

PCB7 har påträffats i både VR1 och VR3, medan halterna i VR2 låg under 
detektionsgränsen hos laboratoriet. Även i de djupa proverna från samtliga punkter 
låg halten under detektionsgräns. Föroreningen kan sannolikt ha uppkommit till följd 
av diffust läckage från omgivningen, eller från byggnaden. Även om byggnaden på 
fastigheten inte är byggd under de år då användningen av PCB var som störst, är 
förekomsten av ämnet i marken en anledning till att det kan vara nödvändigt att 
utreda förekomst i byggnadsmaterialet. Vid en eventuell rivning av byggnaden bör 
därför en rivningsinventering upprättas, för att säkerställa att det inte förekommer 
PCB i byggnaden och att det är detta som är källan till markföroreningen.   

6 SLUTSATS 
Utifrån de resultats som framkommit genom denna undersökning kan följande 
slutsatser dras och rekommendationer ges: 

• Inga halter av klorerade lösningsmedel har påträffats i grundvattnet, och i 
porgas har endast ämnet triklormetan (kloroform) påträffats. Halterna är dock 
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mycket låga och ligger under riktvärden för inomhusluft. Inga åtgärder 
avseende klorerade lösningsmedel bedöms därför vara nödvändiga inom 
Vallentuna-Rickeby 1:149. 

• I jordprover förekommer de förhöjda halterna i den ytligaste halvmetern, 
medan underliggande jordlager bedöms vara rena utifrån resultaten i denna 
undersökning. 

• Metallföroreningarna i punkt VR3, där koppar påträffats i halt över MKM 
och zink i halt över KM, bör avgränsas. Massor innehållandes halter över KM 
och MKM bör avlägsnas och transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. 

• Förekomsten av PCB7 i punkt VR1 och VR3 bör avgränsas i sidled. I djupled 
bedöms föroreningen vara avgränsad. Jordmassor med halter över riktvärdena 
bör därefter avlägsnas och transporteras till godkänd mottagningsanläggning 
för omhändertagande. 

• Personal som arbetar med markarbeten på fastigheten bör vara 
uppmärksamma på förändringar i marken med avvikande lukt eller utseende. 
Vid misstanke om förorening ska prov tas på materialet och skickas för 
analys på laboratorium. 
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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-20-SL-035606-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2(~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170034Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR1 0,1-0,5

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.2Torrsubstans 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 Ts0.036Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Indeno(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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035606-01
Í%SQbÂÂ:2(~Î

EUSELI2-00727211

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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 Ts0.070Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.54Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts0.0043PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.012PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.010PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0090PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.014PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0027PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.053S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035606-01

Í%SQbÂÂ:2(~Î

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-035607-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2)ÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170035Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR1 0,7-0,9

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.4Torrsubstans 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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035607-01
Í%SQbÂÂ:2)ÂÎ

EUSELI2-00727211

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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 Ts6.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.38Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Krom 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 Ts26Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Vanadin 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,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035607-01

Í%SQbÂÂ:2)ÂÎ

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-035608-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2*)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170036Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR2 0,0-0,4

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%55.5Torrsubstans 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 Ts0.082Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Indeno(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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035608-01
Í%SQbÂÂ:2*)Î

EUSELI2-00727211

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.053Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.44Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.62Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.56Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa 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 Ts5.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.72Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.058Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts31Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035608-01
Í%SQbÂÂ:2*)Î

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-035609-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2+2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170037Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR2 0,5-0,7

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans 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 Ts0.076Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Indeno(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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035609-01
Í%SQbÂÂ:2+2Î

EUSELI2-00727211
mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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 Ts0.19Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.59Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.53Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.55Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa 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 Ts3.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.44Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035609-01

Í%SQbÂÂ:2+2Î

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-035610-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2,;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170038Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR3 0,0-0,4

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.5Torrsubstans 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 Ts0.076Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.094Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Indeno(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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035610-01
Í%SQbÂÂ:2,;Î

EUSELI2-00727211

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.063Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.55Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.60Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa 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 Ts0.0041PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0039PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0043PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.0056PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.021S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.52Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts330Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts250Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035610-01
Í%SQbÂÂ:2,;Î

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-035611-01

EUSELI2-00727211
Í%SQbÂÂ:2-DÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170039Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

;aoja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-19

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR3 0,5-0,7

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.2Torrsubstans 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%

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035611-01
Í%SQbÂÂ:2-DÎ

EUSELI2-00727211

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

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 Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-035611-01
Í%SQbÂÂ:2-DÎ

EUSELI2-00727211

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-044164-01

EUSELI2-00727216
Í%SQbÂÂ;4tpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170054Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-28

2020-02-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR1 0,1-0,5 Dioxin

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.2Torrsubstans a)Intern

ng/kg Ts0.1882,3,7,8-TetraCDD a)Intern30%

ng/kg Ts0.6191,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts0.5961,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts1.481,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts0.9891,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts12.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts56.4OktaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts1.932,3,7,8-TetraCDF a)Intern30%

ng/kg Ts1.381,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts2.142,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts1.961,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts1.631,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts< 0.3111,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts1.972,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts13.91,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.7481,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts16.2OktaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts2.84WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts2.87WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts3.03I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

ng/kg Ts3.06I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-044164-01Í%SQbÂÂ;4tpÎ

EUSELI2-00727216
Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-044165-01

EUSELI2-00727216
Í%SQbÂÂ;4uyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02170055Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

Maija Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-15

Utskriftsdatum: 2020-02-28

2020-02-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR2 0,0-0,4 Dioxin

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.6Torrsubstans a)Intern

ng/kg Ts< 0.1462,3,7,8-TetraCDD a)Intern30%

ng/kg Ts0.2951,2,3,7,8-PentaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts< 0.3901,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts< 0.3901,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts< 0.3901,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts6.441,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts40.8OktaCDD a)Intern30%

ng/kg Ts0.9512,3,7,8-TetraCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.5381,2,3,7,8-PentaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.8282,3,4,7,8-PentaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.8351,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.5961,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts< 0.3251,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.6982,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts7.321,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts0.3181,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts11.0OktaCDF a)Intern30%

ng/kg Ts1.02WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts1.32WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Intern

ng/kg Ts1.09I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Intern

ng/kg Ts1.38I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Intern

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



AR-20-SL-044165-01

Í%SQbÂÂ;4uyÎ

EUSELI2-00727216

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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-003v51

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-049830-01

EUSELI2-00729643
Í%SQbÂÂ;wrsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA
Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02240062Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

Maja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-24

Utskriftsdatum: 2020-03-05

2020-02-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR1 0,1-0,5 (177-2020-02170034)

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.1TOC beräknat a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-053352-01

EUSELI2-00729643
Í%SQbÂÂ<<C3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA
Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02240064Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-13

Maja Åfeldt

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-24

Utskriftsdatum: 2020-03-10

2020-02-24Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR3 0,0-0,4 (177-2020-02170038)

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts7.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts4.3TOC beräknat a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Karl Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55

Bilaga 2 Analysrapport jord 
230 664 Polishuset 

Geoveta AB



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-046876-01

EUSELI2-00729574
Í%SQbÂÂ;T;=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

230 664 Polishuset

Geoveta AB 

Maija Åfeldt

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2020-02220194Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

5,1

2020-02-21

Anders Gunnarsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-22

Utskriftsdatum: 2020-03-03

2020-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: VR1 GV

Provtagningsplats: Vallentuna-Rickeby 1:149

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%

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-003v55
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

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%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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 *
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Geoveta AB 
Maija Åfeldt
Sjöängsvägen 2   
192 72 SOLLENTUNA

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Vallentuna Rickeby 1:149Objekt #
Provnummer (6 st) 177-2020-02271134 - 177-2020-02271139
Ansvarig provtagare # Anders Gunnarson
Provtagningsdatum # 2020-02-21
Ankomst till laboratoriet 2020-02-27
Analysdatum 2020-02-27
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00073648

Provsvar och faktura till

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Per-Anders Frändberg, Analytical Service Manager 2020-03-11 Rapportkod: AR-20-LU-002945-01
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-02271134 VRPG1 13 liter
177-2020-02271135 VRPG2 15 liter

Substans 177-2020-02271134 177-2020-02271135 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 0.048 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.8 3.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.08 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 2 < 2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Vallentuna Rickeby 1:149

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

Sid 2 av 5Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-02271136 VRPG3 12 liter
177-2020-02271137 VRPG4 15 liter

Substans 177-2020-02271136 177-2020-02271137 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 0.014 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.8 0.97 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.8 < 0.7 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.08 < 0.07 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 2 < 2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Vallentuna Rickeby 1:149

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än

Sid 3 av 5Eurofins Pegasuslab AB
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Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-02271138 VRPG5 12 liter
177-2020-02271139 VRPG6 13 liter

Substans 177-2020-02271138 177-2020-02271139 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 0.017 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.8 1.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.8 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.8 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.8 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.8 < 0.8 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.3 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.08 < 0.08 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 2 < 2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Vallentuna Rickeby 1:149

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen
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Sammanfattning 

Vallentuna kommun arbetar med genomförandet av planprogrammet för de centrala delarna av 

kommunen och behöver i detta arbete se till att en god dagvattenhantering kan säkerhetsställas. 

Målsättningen är att en systemlösning för dagvattenhanteringen ska tas fram inför genomförandet av 

planprogrammet så att uppsatta miljökvalitetsnormer för Vallentunasjön följs. Structor har av Vallentuna 

kommun fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning för det utpekade området som underlag i vidare 

detaljplanarbeten. En viktig förutsättning är att ingen fördröjning och rening av dagvatten förväntas på 

kvartersmark, denna ska antas vara 100% hårdgjord. Antagandet är gjort för att ta höjd för 

hårdgörandegraden för de nya områdena. Dagvattenutredningen tas fram som underlag till kommande 

detaljplaner, och som underlag för ansökan om planeringsbesked till Länsstyrelsen. Vidare ska 

dagvattenutredningen utforma en systemlösning som bidrar till att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer 

för Vallentunasjön. Systemlösningen ska inkludera den våtmarkspark som projekterats i området direkt 

sydväst om utredningsområdet, som framför allt är tänkt för att rena sjövatten och förorenat åvatten 

från Ormstaån, men också till viss del dagvatten från centrala Vallentuna. 

Dagvattenstrategi och målsättning 

Vallentuna kommuns krav på dagvattenhantering beskrivs dels i Oxunda vattensamverkans 

dagvattenpolicy och i Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar. Utöver dessa är 

miljökvalitetsnormerna för Vallentunasjön styrande. Den planerade exploateringen får inte försvåra 

möjligheterna för recipienten att uppnå satta miljökvalitetsnormer.  

Åtgärdsförslag dagvattenhantering  

Efter exploatering föreslås följande dagvattenhantering: 

· För nya gator där det planeras trädrader föreslås träden anläggas i skelettjord. Dagvatten från 

omgivande gata kan då ledas till skelettjordarna för rening och fördröjning. 

· För markparkeringen vid Allévägen föreslås ett underjordiskt magasin, förslagsvis ett 

avsättningsmagasin eller ett makadammagasin som kan erhålla viss rening jämfört med 

exempelvis kassetter och rörmagasin. 

· Stationsparken tar hand om sitt eget dagvatten, det vill säga dagvatten från hårdgjorda ytor 

som gångvägar leds till grönytor och planteringar. 

· Längs med gatan i naturparken föreslås ett dike som både kan fördröja och rena dagvatten från 

närliggande gator, men också fungera som en översvämningsyta. 

· Det öppna dagvattenstråket bör i första hand omhänderta dagvatten från omgivande gata och 

övrig allmän platsmark, men kan om kapaciteten tillåter, även omhänderta dagvatten från 

angränsande kvarter. 

· Dagvattensystemet kan behöva kompletteras med rena fördröjningsåtgärder som exempelvis 

kassettmagasin, antaget att ledningarna som korsar Trafikverkets väg begränsar flödet ut från 

utredningsområdet. 

· Ungefär 20% av dagvattnet från Centrala Vallentuna beräknas renas i den planerade 

våtmarksparken. Med denna rening, i komplement till de övriga föreslagna åtgärderna uppnås 

en mycket hög föroreningsreduktion till recipienten.  

Föroreningar  

Genom denna systemlösning för dagvattenhanteringen beräknas utsläppen av föroreningar minska för 

alla ämnen, med undantag för fosfor som ökar med 3%. Om reningen av pumpat sjövatten genom 

värmeverket räknas in i systemet sker en reduktion av fosfor och kväve med 471% respektive 188%. 

Totalt sett skapar denna systemlösning en stor förbättring i recipienten med avseende på föroreningar. 
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Extrema regn och översvämningsrisk 

I befintlig situations markanvändning och höjdsättning finns ett antal flacka områden som riskerar att 

översvämmas vid extrema regn. Genom det föreslagna öppna dagvattenstråket kan risken för 

översvämning längs Kanalgatan och Gymnasievägen minskas. En översvämningsyta i den västra delen 

av naturparken bör också skapas. 

Vidare är det viktigt att den planerade exploateringen utgår från principen att placera byggnader högt i 

terrängen, utforma gator så att de kan användas som sekundära flödesvägar, och placera grönytor som 

parker, idrottsplatser och lekytor lågt i terrängen.  
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1 INLEDNING 

1.1 UTREDNINGENS SYFTE 
Vallentuna kommun arbetar med planprogrammet för de centrala delarna av Vallentuna och behöver i 

detta arbete se till att en god dagvattenhantering kan säkerhetsställas. Målsättningen är att en 

systemlösning för dagvattenhanteringen ska tas fram inför genomförandet av planprogrammet så att 

uppsatta miljökvalitetsnormer för Vallentunasjön följs. 

Structor har av Vallentuna kommun fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning för det utpekade 

området. Dagvattenutredningen tas fram som underlag till kommande detaljplaner, och som underlag 

för ansökan om planeringsbesked till Länsstyrelsen. Utredningen ska utreda förutsättningar för 

dagvattenhantering i området, beräkna dagvattenflöden och föroreningsutsläpp, samt föreslå lämpliga 

åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för Vallentunasjön. Målet är att denna utredning ska räcka 

som underlag till kommande detaljplaner och ersätta dessa i vidare arbete. 

Området som innefattas i utredningen benämns vidare som utredningsområdet. 

1.2 DAGVATTEN 
Dagvatten definieras som tillfälligt förekommande, avrinnande regn- eller smältvatten på markytan eller 

på konstruktioner. Hur mycket av ett regn som bildar dagvatten beror främst av markanvändningen på 

platsen. För regn som faller på en genomsläpplig yta, exempelvis en gräsyta, infiltrerar större delen av 

regnet ner i marken, medan en liten del av regnet bildar dagvatten. För regn som faller på en hårdgjord 

yta, exempelvis ett tak, bildar större delen av regnet dagvatten. I stadsmiljö utgör förorenande ämnen i 

dagvatten ett betydande bidrag till föroreningsbelastningen i sjöar och vattendrag. Källor till 

föroreningarna kan exempelvis vara trafik, tak- och byggmaterial, förorenande verksamhet och 

atmosfärisk deposition. Från hårdgjorda ytor med hög avrinning transporteras en stor del av 

föroreningarna med dagvattnet till recipienten medan från en icke hårdgjord yta kommer mer 

föroreningar att fastläggas eller brytas ned innan de når recipienten.  
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