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1

Inledning och syfte

Viken miljökonsult AB (Viken) har på uppdrag av Järvastaden AB (Järvastaden) utfört en översiktlig
miljöteknisk undersökning inom fastigheterna Mönstringen 3, Inskrivningen 1 samt Logementet 1
och 2, Järvastaden, Solna stad. Fastigheterna används i dagsläget som förskolor och boende, som i
nuläget har tillfälliga bygglov. De aktuella fastigheterna ingår i en ny detaljplan där ansökan om att
permanenta de tre befintliga förskolorna och för fastigheten Logementet 2 bostadsändamål. Syftet
med den miljötekniska undersökningen var således att,
•
•

2

Undersöka föroreningshalterna i ytlig mark som kan tänkas vara tillgängliga för barn och
vuxna som vistas på området,
Baserat på undersökningen bedöma om marken anses lämplig för ändamålet förskola och
bostad.

Bakgrundsinformation

2.1 Generell områdesbeskrivning
Järvastaden är ett stadsbyggnadsprojekt som innefattar många nya bostadsprojekt med tillhörande
dagligvaruhandel, restauranger, grönytor, torg och barnomsorg (Järvastaden, 2021). Läge av
förskoleverksamheterna presenteras i Figur 1. Förskoleverksamhet bedrivs idag på samtliga
fastigheter förutom Logementet 2 som nyttjas som tillfälligt boende. Fastigheterna omsluts av
skyddsvärda områden med Igelbäckens naturreservat och Råstasjöns naturreservat cirka 800 m norr
respektive söder om fastigheterna, samt Ulriksdal vattenskyddsområde cirka 800 m österut
(Naturvårdsverket, 2020).

Figur 1. Ungefärligt läge av fastigheter Logementet 1 (gul), Logementet 2 (grön), Inskrivningen 1 (blå) samt Mönstringen 3
(röd). Till höger i bild ligger Ulriksdal station.
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Marken i området består enligt SGU:s kvartärgeologiska karta av fyllnadsmaterial på lera (samtliga
fastigheter) och morän på urberg (nordöstra delen av Mönstringen 3), se Figur 2.

Figur 2. Jordlager för aktuella fastigheter enligt SGU:s kvartärgeologiska karta. Fyllnadsmaterial på lera (randigt) och morän
på urberg (rödprickigt).

Areal för de olika fastigheterna,
•
•
•
•

Mönstringen 3: 2 131 m2
Logementet 1: 2 676 m2
Logementet 2: 2 132 m2
Inskrivningen 1: 1 507 m2.

2.2 Historik
Enligt historiska inventeringar och MIFO-databas har inga förorenade verksamheter bedrivits inom
eller i närheten av fastigheterna; enligt bakgrundskoll så finns det alltså inte identifierad risk för
klorerade lösningsmedel eller andra organiska föroreningar från tidigare verksamheter i dess direkta
närhet. Det har dock bedrivits en bilvårdsanläggning/bilverkstad i närområdet. Enligt
Miljöförvaltningens arkiv har det funnits en bilverkstad registrerad på adressen Enköpingsvägen 14
(Inskrivningen 1). Det fanns även foton från en miljöinspektion från 2002 från verksamheten
(Adolfssons Bil & Plåt) och byggnaden där det framkom att det inte rör några av de berörda
byggnaderna utan en av mobiliseringsförrådsbyggnaderna ca 200 meter nordväst om fastigheterna.

2.3 Planerad markanvändning
Solna stad har konstaterat att de tre förskolor som idag har tillfälliga bygglov även kommer behövas
under överskådlig tid i Järvastaden. Logementet 2, som idag består av en byggnad med tillfälligt
boende, ska även prövas för permanenta bostäder. I processen så har Järvastaden AB ansökt om ny
2

detaljplan för dessa nya förutsättningar; detaljplanen ska vara förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, och får inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. (Solna
stad, 2020)
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Fältarbete

3.1

Ledningar

Inom respektive fastighet placerade fälttekniker från Geomatikk fysiskt ut markeringar för el- och
teleledningar. Övriga ledningars placering uppskattades med hjälp av tillgängliga kartor och togs
hänsyn till i fält vid val av provtagningspunkter.

3.2

Egenskapsområden

För att förstå hur föroreningsbilden potentiellt kunde variera inom respektive fastighet så delades
den in i olika egenskapsområden. Indelningen baserades på (mark)användning och geografisk
placering, se Figur 3 och Tabell 1; ett egenskapsområde placerades exempelvis intill husfasad för att
fånga upp eventuell problematik med PCB, och ett annat egenskapsområde vid lekplats med
grönytor där barn kan tänkas vistas mer frekvent. Jordprov togs således ut separat inom respektive
egenskapsområde.
Placering av egenskapsområde gjordes direkt i fält för att få en så korrekt bild av fastighetens olika
användningsområden, och egenskapsområdets storlek mättes in med hjälp av mäthjul och
tillhandahållna kartor över fastigheten. Eventuell placering av egenskapsområdena hade även
studerats i förhand med hjälp av tidigare platsbesök och satellitbilder. Som syns i Figur 3 undersöktes
dock inte all tillgänglig mark inom fastigheterna. Strategin var att välja ut fyra egenskapsområden
inom respektive fastighet utifrån tillgänglighet och markanvändning samt täcka in fastigheten så att
dessa egenskapsområden skall kunna representera övrig ej undersökt mark. Exempel på
markområden inom respektive fastighet som ej undersöktes presenteras nedan.
•

Logementet 1, nordöstra delen: delar av det icke-undersökta området var asfalterat och ett
skjul förhindrade framkomlighet. De fyra egenskapsområdena täcker dock in större delen av
den tillgängliga fastigheten.

•

Logementet 2: fastighetens sydvästra del undersöktes inte eftersom denna yta bestod av en
uteplats med möblemang. Fastighetens sydöstra del undersöktes inte initialt då detta
område upplevdes som väldigt lik egenskapsområde 302 i markkaraktär. I en kompletterande
provtagning som inkluderas i denna rapport undersöktes även den sydöstra delen.

•

Inskrivningen 1: strax norr om byggnaden undersöktes inte vilket delvis berodde på ett skjul
som begränsade framkomlighet.

•

Mönstringen 3: stor del av nordvästra området av fastigheten utgörs av berg i dagen. Det
icke-undersökta västra området skildes inte markant från området strax österut (104) och
därför så beslutades det att enbart ta ut prover från egenskapsområde 104.
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Figur 3. Egenskapsområde (gult, grönt, blått, rött) och dess benämning inom de fyra fastigheterna. De grå områdena
markerar byggnader inom fastigheterna. Efter laborationsresultat så beslutades det att dela upp egenskapsområde 302 i
fyra mindre rutor, och dessutom att lägga till ett egenskapsområde 305 strax söderut – dessa undersöktes i en
kompletterande provtagning i juli 2021, se vidare Avsnitt 6.2.
Tabell 1. Fastighetsbeteckning tillsammans med egenskapsområde och dess huvudsakliga markanvändning.
Fastighet
Egenskapsområde
Storlek (m2)
Markanvändning
Mönstringen 3
101
217
Lekplats, grönytor
102
143
Intill husfasad och entré
103
89
Lekplats
104
196
Buskage, sittytor
Logementet 1
201
164
Intill husfasad, grönytor
202
168
Intill husfasad, lekplats
203
340
Lekplats, grönytor
204
222
Grönytor, buskage
Logementet 2
301
280
Intill husfasad, grönytor
3021
400
Intill husfasad, grönytor
303
145
Grönytor, sittytor
304
268
Grönytor
305
126
Grönytor
Inskrivningen 1
401
304
Lekplats, grönytor, buskage
402
242
Lekområde, buskage
403
251
Lekområde, lekplats
404
168
Intill husfasad, grönytor, sittytor
1Efter laborationsanalyser inkommit så delades 302 in i fyra mindre delområden och ytterligare ett delområde undersöktes
(305), se vidare Avsnitt 6.2.
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3.3

Jordprovtagning

Jordprovtagning utfördes av Viken under den 6 och 7 maj 2021. För att anpassa sig till
förskoleverksamheten på plats så användes geokäpp vid provtagning, vilket möjliggjorde en smidig
uttagning av prover utan att borrbandvagn eller grävmaskin behövde ta sig in på gårdarna. Inom
respektive egenskapsområde togs fem till tolv stickprov med geokäpp för att få ihop en tillräcklig
representativ mängd jord per jordprov. Jordprov uttogs i två delnivåer:
•
•

0–0,2 m.u.my.: för att undersöka de allra ytligaste föroreningshalter
0,2–0,51 m.u.my.: för att undersöka föroreningshalter ytterligare en bit ner i jorden.

Det förelåg inte några misstankar om petroleumämnen inom fastigheterna, varpå PID inte användes
under fältarbetet. Samtliga jordprov bedömdes dock utifrån eventuell avvikande lukt eller utseende.
Uttagna jordprov analyserades dock med avseende på alifatiska och aromatiska ämnen, se vidare
Avsnitt 3.3.1.
Totalt uttogs 31 jordprover: fyra förskolor á fyra egenskapsområden med två delnivåer per
egenskapsområde - med undantag inom ett delområde där ett djupare jordprov inte kunde tas ut på
grund av hård packad jord alternativt berg eller block. Jordproverna förvarades mörkt och kallt i
diffusionstäta påsar innan sortering och transport till ackrediterat laboratorium (Eurofins
Environment AB).
En kompletterande jordprovtagning i avgränsande syfte utfördes den 12 juli 2021.
Egenskapsområdet 302 delades in i fyra nya mindre egenskapsområden (302 1-4) samt att ytterligare
ett egenskapsområde provtogs (305). Provtagningen utfördes enligt samma tillvägagångsätt som
tidigare. Totalt uttogs 10 jordprover ut för analys på ackrediterat laboratorium. Se vidare avsnitt 6.2.
I fält noterades jordlagerföljd och provtagningsdjup tillsammans med färg, lukt samt eventuella
andra iakttagelser, se provtagningsprotokoll i Bilaga 3.

3.3.1 Laboratorieanalyser av jord
Efter urval analyserades fyra jordprov 0–0,2 m inom varje fastighet och två 0,2–0,51; totalt 24 st. I
den kompletterande provtagningen tillkom 10 st jordprover. Följande jordanalyser genomfördes:
•
•
•
•
•
•

24 st. med avseende på alifater och aromater
24 st. med avseende på BTEX
34 st. med avseende på PAH-16
24 st. med avseende på metaller inkl. kvicksilver
24 st. med avseende på PCB-7
8 st. med avseende på TOC.

Fler detaljer angående urval och analyser framgår av provtagningsprotokoll i Bilaga 3 och
resultatsammanställning i Bilaga 4.

1

Alternativ ytligare vid de fall det inte gick att gå djupare med geokäpp på grund av hårt packad jord eller andra hinder som
exempelvis ytligt berg. Slutnivå varierade mellan 0,3 och 0,5 m.u.my.
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4

Gällande riktvärden och klassificering

4.1

Generella Riktvärden

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark
(Naturvårdsverket, 2016). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av
markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön
varierar. De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa så
som intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm, intag av grönsaker från området, intag
av fisk från intilliggande sjöar, samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att
markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas.
KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor
(barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem
samt grundvatten och ytvatten skyddas.
MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier
och vägar. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Se
Tabell för sammanställning av skyddsobjekt och kriterier.
Tabell 2. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).
Skyddsobjekt

KM

MKM

Människor som vistas på området

Heltidsvistelse

Deltidsvistelse

Markmiljön på området

Skydd av markens ekologiska funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten

Grundvatten inom och intill området
skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande organismer

Naturvårdsverket har även tagit fram riktvärden för Mindre än Ringa Risk (MRR). MRR anger nivåerna
för när risken anses mindre än ringa vid återvinning av avfall och där avfallet kan användas utan
anmälan till den kommunala nämnden, förutsatt att det inte finns andra föroreningar som påverkar
risken och att användningen inte sker inom ett område där det krävs särskild hänsyn
(Naturvårdsverket, 2010). Naturvårdsverkets riktvärden återges i Bilaga 4 tillsammans med
sammanställning av analysresultaten.

4.2

Riktvärden för Farligt Avfall

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007,
reviderade 2019). Dessa riktvärden används av mottagningsanläggningar för att särskilja farligt avfall
från jord med lägre föroreningshalt. Jord med föroreningshalt över gränsen för farligt avfall innebär
en utökad risk som påverkar hur schaktning samt övrig hantering av sådana massor utförs. Avfall
Sveriges haltgränser för farligt avfall återges i Bilaga 4 tillsammans med sammanställning av
analysresultaten för jord.
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4.3

Aktuella riktvärden för jord

I denna undersökning har Naturvårdsverkets generella riktvärden använts, och eftersom
markanvändningen inom fastigheterna är förskolor med lekplatsområden så kommer uppmätta
halter jämföras med riktvärden för KM (känslig markanvändning). Även de generella riktvärdena
återges i Bilaga 4.

5

Resultat

5.1 Fältobservationer
Jorden inom fastigheten Mönstringen 3 var av karaktär grusig sand, möjligen fyllnadsmaterial, och
stundtals inslag av mull. Inom egenskapsområde 102 syntes berg i dagen och här kunde inte ett
jordprov djupare än 0,2 m uttas, möjligen på grund av påträffat berg eller hård packad jord.
Logementet 1 hade samma karaktär på fyllnadsmaterialet som det inom Mönstringen 3, med grusig
sand och inslag av mull. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierade mellan 0,2 och 0,4 m, och
efterföljdes av finsand, möjligen naturlig.
Jorden inom Logementet 2 bestod de översta cirka 0,2 m av fyllnadsmaterial med mullig grusig sand
(dock djupare ned till omkring 0,4 m för egenskapsområde 3) och underlagrades av finsand och silt
med varierande mullhalt, och slutligen lera. Jorden inom egenskapsområde 304 uppfattades som helt
naturlig, och här påträffades eventuellt berg vid 0,3 m djup, varav jord djupare än denna nivå inte
kunde provtas. Egenskapsområde 301 och 302 hade inslag av tegel på ett fåtal ställen intill
husfasaden mellan djupen 0,1 och 0,4 m.
Jorden inom Inskrivningen 1 uppfattades som mestadels naturlig med (mullig) grusig sand i de
översta cirka 0,2–0,4 m och efterföljdes av sand, silt och lera, med berg i dagen vid fastighetens
sydvästra hörn. Vid fastighetens långsida påträffades fyllnadsmaterial intill en asfalterad hopphage.
Bortsett från tegel inom Logementet 2 påträffades inget avvikande i fält på någon av fastigheterna.

5.2

Analysresultat jord

Tre av 24 jordprov hade halter över KM, se Tabell 3. Enligt tabellen så överstigs KM i tre av fyra
fastigheter (Inskrivningen 1, Logementet 1 och 2), men bara i ett egenskapsområde och djupnivå per
fastighet. Jordprov inom Mönstringen 3 visade samtliga på halter under KM.
För Logementet 1 är det zink som överstiger riktvärdet mellan 0–0,2 m.u.my. och gör så i
egenskapsområde 201 intill husfasad och med grönytor. Markytan här består av mullhaltig grusig
sand. Logementet 2 överstiger riktvärdet för PAH-H mellan 0,2–0,5 m.u.my. i egenskapsområde 2
intill husfasad och med grönytor (överlagrande nivån 0–0,2 hade uppmätt halt under riktvärdet);
fyllnadsmaterialet här utgörs huvudsakligen av (fin)sand och silt med mindre inslag av grus samt lera.
För Inskrivningen 1 är det PCB i egenskapsområde 404 mellan 0–0,2 m.u.my. med lekplats, grönytor
och sittytor; även här fyllnadsmaterial med mullhaltig grusig sand.
Tabell 3. Jordprov med halter över KM tillsammans med uppmätta halter och riktvärde.
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Fastighet

Egenskapsområde

Förorening

Djup (m.u.my.)

Uppmätt maxhalt
(mg/kg TS)

Riktvärde
(mg/kg TS)

Logementet 1

201

Logementet 2

302

Zink

0-0,2

280

250

PAH-H

0,2-0,5

3,3

1,0

Inskrivningen 1

404

PCB-7

0-0,2

0,0087

0,008

Samtliga analysrapporter från lab presenteras i Bilaga 7.

6

Förenklad riskbedömning

För att bedöma och värdera riskerna i de fall KM överstigs så har en förenklad riskbedömning
genomförts på respektive fastighet med de aktuella föroreningarna zink, PAH-H och PCB-7. Eftersom
denna undersökning berör ytliga föroreningar (0–0,5 m) så kan det tänkas att dessa föroreningar och
dess risker är åtkomliga för barn som vistas på området och vuxna som arbetar där. Se Bilagor 5a-c
för utdrag från Naturvårdsverkets beräkningsmodell.

6.1 Logementet 1, egenskapsområde 201, zink
Zink är en metall som finns i naturligt i miljön i mineraler och är väsentligt för djur och växter men
kan i för höga halter vara skadligt, främst för vattenlevande organismer (Naturvårdsverket, 2020).
Zink uppmättes i nivåer över KM inom egenskapsområde 201 som utgörs av ett grönytor intill
husfasad, se Figur 4. Den högsta uppmätta halten var 280 mg/kg, men med ett medelvärde över alla
fyra egenskapsområden på 146 mg/kg (se Tabell 4) som alltså ligger under riktvärdet på 250 mg/kg
som styrs av skydd av markmiljö. Den främsta hälsoriskbaserade exponeringsvägen är intag av växter
med halt 3 400 mg/kg. För övriga hälsobaserade exponeringsvägar, såsom intag av jord och
hudkontakt, påvisar framräknade riktvärden som även de ligger långt över uppmätta halter i jorden.
Baserat på att de hälsobaserade riktvärdena är långt ovanför de uppmätta halterna inom fastigheten
bedöms det att zink inte utgör en negativ påverkan på människor som vistas på området.
Tabell 4. Uppmätta halter för zink inom fastighet Logementet 1 och styrande exponeringsvägar för riktvärde.
Förorening
Zink

Riktvärde
(mg/kg TS)
250

Medelvärde
(mg/kg TS)
146

Maxvärde
(mg/kg TS)
280
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Minvärde
(mg/kg TS)
75

Styrande för riktvärde
Skydd av markmiljö

Figur 4. Egenskapsområde 201 inom Logementet 1 med uppmätta halter zink över KM.

6.2 Logementet 2, egenskapsområde 302, PAH-H
Petroleumrelaterade PAH är ett samlingsnamn för polycykliska aromatiska kolväten (sammanfogade
bensenringar) där PAH-H anger att det är kolväten med hög molekylvikt, d.v.s. fler bensenringar
(Kemakta Konsult AB, 2011). PAH-H uppmättes i halter över KM inom egenskapsområde 302 vilket
utgörs av grönytor intill husfasad. Riktvärdet på 1,0 mg/kg styrs av intag av växter på 1,7 mg/kg,
justerad för långtids- och synergieffekter. Högsta uppmätta halten av PAH-H inom Logementet 2 låg
på 3,3 mg/kg och medelvärde 0,9 mg/kg, alltså under riktvärdet.
Exponeringsväg intag av växter grundas i att 10% av det totala växtintaget bedöms komma från det
förorenade området (vilket motsvarar 9 kg/år för barn) (Naturvårdsverket, 2009), vilket kan anses
som relativt stort intag inom de här fastigheterna som inte bedriver odling i någon stor utsträckning.
Om man däremot väljer att bortse från intag av växter som exponeringsväg så justeras riktvärdet till
2,5 mg/kg och styrs av skydd av markmiljö (det hälsobaserade riktvärdet blir då i stället 3,2 mg/kg). I
de storstadsspecifika riktvärdena som Stockholm stad har tagit fram så har man i stället ändrat
växtintaget från 10 till 5% i stadsmiljö (Stockholms stad, 2019) och i detta fall landar det i ett
förändrat riktvärde på 1,6 mg/kg. Riktvärdet för ”intag av växter” är baserat på den andel av intaget
för växter såsom potatis, grönsaker, bär, svamp m.m. som odlas inom fastigheten. Värt att notera är
att trots dessa justeringar så överstiger den högsta uppmätta halten inom fastigheten fortfarande
riktvärdet, dock inte lika kraftigt.
Tabell 5. Uppmätta halter för PAH-H inom fastighet Logementet 2 och styrande exponeringsvägar för riktvärde.
Förorening
PAH-H

Riktvärde
(mg/kg TS)
1,0

Medelvärde
(mg/kg TS)
0,9

Maxvärde
(mg/kg TS)
3,3

*Justerad för långtids- och synergieffekter.
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Minvärde
(mg/kg TS)
0,1

Styrande för riktvärde
Intag av växter*

Figur 4. Egenskapsområde 302 inom Logementet 2 med uppmätta halter PAH-H över KM.

För att få större vetskap om föroreningssituationen gällande PAH:er inom Logementet 2 så utfördes
en kompletterande provtagning den 12 juli 2021. Egenskapsområdet 302 delades in i fyra mindre
rutor á 82–106 m2 och dessutom undersöktes ett nytt område på 126 m2 som tidigare inte hade
undersökts, 305, se Figur 5. Egenskapsområde 305 utgörs av grönytor med buskage och cykelställ.
Jordprovtagningen utfördes på samma sätt som beskrivits i Avsnitt 3.3 och i nivåerna 0–0,2 samt 0,2–
0,5 m. Totalt togs tio jordprov ut: två från respektive ny ruta inom egenskapsområde 302 och två från
det nya egenskapsområdet 305, och samtliga analyserades med avseende på PAH-16.

Figur 5. Indelning av egenskapsområde 302 i fyra mindre rutor och nytt egenskapsområde 305, valda för att samlingsprov
från 302 påvisade halter av PAH-H över KM.

Resultat från den kompletterande provtagningen för PAH-H redovisas i Tabell 6.
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Tabell 6. Resultat från kompletterande provtagning i egenskapsområde 302 samt i 305, i relation till samlingsprovet från
302 (fetstilt).
Egenskapsområde
Samlingsprov 302, 0,2–0,5 m

PAH-H (mg/kg TS)
3,3

Klass
>KM-<MKM

302-1, 0–0,2 m

0,27

<KM

302-1, 0,2-0,5 m

0,26

<KM

302-2, 0-0,2 m

0,35

<KM

302-2, 0,2-0,5 m

0,12

<KM

302-,3 0-0,2 m

0,33

<KM

302-3, 0,2-0,5 m

1,5

>KM-<MKM

302-4, 0-0,2 m

0,16

<KM

302-4, 0,2-0,5 m

0,19

<KM

305, 0–0,2 m

0,44

<KM

305, 0,2–0,5 m

1,4

>KM-<MKM

Enligt Tabell 6 med jämförelsen med den ursprungliga provtagningen så var halterna från den
kompletterade provtagningen lägre, och det visade sig att enbart en ruta (302-2, 0,2-0,5 m djup) av
fyra inom egenskapsområde 302 hade halter över KM. Slutsatsen dras därför att de förhöjda halterna
av PAH-H är begränsade till 302-2. Det sedan tidigare icke-undersökta området 305 hade även den
PAH-H över KM mellan 0,2-0,5 m djup. Värt att notera är att inga av de uppmätta halterna från den
kompletterande provtagningen överstiger det justerade riktvärdet på 1,6 mg/kg (där växtintaget har
reviderats från 10% till 5%, se beskrivning ovan). Medelvärdet för PAH-H (0,40 mg/kg) inom 302 från
den kompletterande provtagningen överstiger därtill inte ursprungsriktvärdet (1,0 mg/kg).
Fältanteckningar och analysresultat redovisas i bilagor 3 och 4.

6.3 Inskrivningen 1, egenskapsområde 404, PCB
PCB-7 är ett samlingsnamn för sju olika polyklorerade bifenyler (Naturvårdsverket, 2020) som
troligen kan ha uppkommit inom Inskrivningen 1 egenskapsområde 404 från intilliggande husfasaden
i gammal fogmassa. Styrande för riktvärdet för PCB-7 är intag av växter på 0,012 mg/kg men är
justerad till 0,008 mg/kg. I egenskapsområdet påträffades alltså PCB-7 med halt 0,0086 mg/kg, men
detekterades inte i något annat egenskapsområde.
Om man väljer att minska intag av växter från 10% till 5% (enligt samma resonemang som för
Logementet 2) så blir i stället riktvärdet för PCB 0,015 mg/kg, vars riktvärde alltså inte överstigs av
uppmätt halt inom fastigheten. Utifrån att endast en halt påvisats över detektionsgränsen och i en
halt precis över riktvärdet med resonemang enligt ovan bedöms den inte utgöra någon risk för
negativ exponering med planerad markanvändning.
Tabell 7. Uppmätta halter för PCB-7 inom fastighet Inskrivningen 1 och styrande exponeringsvägar för riktvärde.
Förorening
PCB-7

Riktvärde
(mg/kg TS)
0,008

Medelvärde
(mg/kg TS)
< 0,007

Maxvärde
(mg/kg TS)
0,0086

*Justerad för långtids- och synergieffekter.
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Minvärde
(mg/kg TS)
< 0,007

Styrande för riktvärde
Intag av växter*

Figur 6. Egenskapsområde 404 inom Inskrivningen 1 med uppmätta halter PCB-7 över KM.
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Slutsats och rekommendationer

Syftet med den översiktliga miljötekniska undersökningen var att undersöka föroreningshalter i ytlig
mark inom tre förskolefastigheter samt en bostadsfastighet för att utreda om fastigheterna är
lämpliga för ändamålet i samband med planförändring. Förskole-/bostadsverksamheten innebär att
KM används som riktvärde för markanvändningen, vilket överstegs i tre av fyra fastigheter:
Logementet 1 och 2 samt Inskrivningen 1, och inom ett egenskapsområde per fastighet. Värt att
notera är dock att utförd markundersökning baseras på stickprov inom fastigheterna där samtliga
medelhalter inom egenskapsområde underskrider riktvärdena för KM, men där enstaka maxhalter
överskrider.
Eftersom barn och vuxna vistas inom fastigheterna så måste särskild beaktning tas för de
hälsobaserade riktvärdena. För Logementet 1 låg den uppmätta maxhalten av zink långt under de
hälsobaserade riktvärdena och därmed bedöms risken för negativ påverkan på människors hälsa som
liten inom fastigheten.
För Logementet 2 (planerat för bostadsändamål) och PAH-H så är det i stället det hälsobaserade
riktvärdet som överskrids och därför blir det svårare att med samma säkerhet säkerställa att risken
för negativ påverkan är låg; just därför så utfördes en kompletterande provtagning. Kombinerat med
den förenklade riskbedömningen så påvisade den kompletterande provtagningen inga halter
(medelvärde 0,40 mg/kg) över det justerade riktvärdet (1,6 mg/kg). Faktum kvarstår dock att det i
den ursprungliga provtagningen uppmättes en halt på 3,3 mg/kg, men eftersom det inte gick att se
sådana halter i den kompletterande provtagningen så bedöms dessa halter finnas inom ett väldigt
begränsat område och därmed utgöra en väldigt låg risk.
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För Inskrivningen 1 där PCB-7 överskrider riktvärdet för KM är det också just det hälsobaserade
riktvärdet som överskrids. Den förenklade riskbedömningen visade att om exponeringsvägen ”intag
av växter” justerades enligt de storstadsspecifika riktvärdena, så underskrider den uppmätta
maxhalten det justerade riktvärdet. Det skall även beaktas att den uppmätta halten på 0,0086 mg/kg
TS ligger strax över riktvärdet för KM på 0,008 mg/kg TS samt att övriga analyserade jordprov
understiger detektionsgränsen för PCB-7. Eftersom det på fastigheten i dagsläget inte bedrivs odling i
stor utsträckning, och förväntas inte så göra i framtiden, så bedöms därför detta som en rimlig
justering; risken bedöms således som låg att PCB-7 utgör en negativ påverkan på människors hälsa
inom Inskrivningen 1.
Enligt Avsnitt 3.2 så har inte varje areal inom respektive fastighet undersökts. Eftersom inget
utstickande påträffades varken i fält eller vid laborationsanalyserna, så anses provtagningsplanen och
dess resultat ändå vara representativ för hela fastigheten.
Eftersom barn och vuxna främst exponeras för föroreningar i den ytliga jorden så bedöms 0,5 m djup
vara tillräcklig för denna undersökning. Sammanfattningsvis påvisar utförd miljöteknisk
markundersökning inte på en föroreningssituation som medför att marken ej är lämplig för planerat
ändamål. I de fall schakt och omvandling av fastigheterna kan eventuellt en kompletterande
provtagning behöva utföras, främst inom Logementet 2, för att vidare undersöka områdena med
maxhalter av PAH:er över riktvärdet för KM. Inga marksaneringsåtgärder bedöms dock behöva
utföras utifrån erhållna resultat inför en omvandling av fastigheterna till förskoleverksamhet
alternativt bostadsändamål.
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