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1.0 INLEDNING 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs stad genomfört en förstudie av 

föroreningssituationen i Ursviks västra delar, Sundbybergs kommun. Planerna för området är utveckling av 

bostadsområden med ca 3500 bostäder, högstadieskola, förskolor, handel och parkområden. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande förstudien har varit att ta fram ett samlat underlag över föroreningssituationen i 

området. 

1.2 Utförande 

Arbetet har omfattat en översiktlig inventering av områdets karaktär med avseende på läge, 

geologi/hydrologi, skyddsvärden, nuvarande verksamhet, historisk verksamhet och genomförda 

miljöundersökningar. Vidare har sökning efter potentiellt förorenade områden inom planerat 

utvecklingsområde utförts. Det har också utförts en bedömning av potentiella föroreningar som kan ha 

medfört påverkan på mark och grundvatten i sådan omfattning att det kan påverka områdets utveckling 

negativt. 

2.0 UNDERLAG 

Det finns ett antal miljötekniska markundersökningar utförda inom eller i anslutning till aktuellt område. WSP 

har sammanfattat resultaten från dessa i en rapport från 2015, se nedan.  

 WSP 2002, Stora Ursvik, Sundbyberg 2:44, PM Översiktlig miljöteknisk markutredning 

 Försvarsmakten, 2006, Slutrapport av genomförd miljöteknisk markundersökning och sanering av hela 

markområdet i Ursvik inom Sundbybergs stad, som tidigare tillhört FOI (FOA) 

 Structor 2006, Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark, Ursvik etapp 2a, Sundbybergs stad 

 WSP 2008, PM Miljöteknisk provtagning av asfalt och underliggande bärmaterial 

 WSP 2009, Sundbyberg 2:85, Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

 WSP 2010, RAPPORT Stora Ursvik KB Sundbyberg 2:55, Sundbyberg stad; Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning. Komplettering inom blivande gatumark och golfrangeområdet 

 WSP 2013 Miljöteknisk markundersökning av vägområde inom Stora Ursvik 

 WSP 2015, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Ursviks västra delar 

I föreliggande förstudie har Försvarsmaktens rapport från 2006, Structors rapport från 2006 och WSP:s 

rapport från 2015 utgjort underlag. Övriga utförda utredningar sammanfattas i WSP:s rapport från 2015. 

På uppdrag av SL undersöker Golder för närvarande markens geotekniska egenskaper samt 

föroreningsinnehåll längs tvärbanans planerade sträckning genom Västra Ursvik. Resultaten från dessa 

undersökningar kommer att inarbetas i detta uppdrag under senare skede. 
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3.0 OMRÅDESBESKRIVNING 

Ursviks västra delar är en del av ett stort stadsutvecklingsområde i Ursvik. I norr gränsar området till väg E18 

och en nedlagd militäranläggning. I söder gränsar området till Enköpingsvägen. I öster ligger ett nybyggt 

bostadsområde och i väster ligger Ulvsundavägen/ E18. I Bilaga A bifogas en flygbild över området. 

3.1 Historik 

Den norra delen av Västra Ursvik har tidigare tillhört Försvarsmakten. På den del av området som nu ska 

exploateras har det tidigare funnits bland annat en sprängbunker, ett explosivämnesförråd, en sprängbrunn 

och ett mäthus till brunnen. (Försvarsmakten, 2006) 

På den södra delen av området (se Bilaga A) har det funnits en motocrossbana fram till år 1999, det är oklart 

när banan etablerades. Därefter har det bedrivits en Driving Range för golf inom området för den f.d. 

motocrossbanan.  

Stora delar av området har sedan under senare tid utgjort arbetsområde vid byggandet av E18. 

Utbyggnaden av Kymlingelänken till motorväg och omnumrering till E18 slutfördes hösten 2013. Under 

byggtiden etablerade Trafikverket ytor för förvaring av byggnadsmaterial och maskiner på stora delar av 

Västra Ursvik. Trafikverket byggde även nya arbetsvägar och avlägsnade äldre vägar. På området har även 

jord- och bergmassor samt annat material för byggandet av vägen förvarats. Det är troligt att jordmassor har 

flyttats runt och att fyllnadsmassor med okänt ursprung förts in i området (WSP, 2015). 

3.2 Geologi och hydrogeologi 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU:s) jordartskarta består jordlagerföljden i det södra området 

av fyllning ovan lera och silt som underlagras urberg. Ställvis kan ett tunnare moränlager överlagra bergytan. 

Resultat från WSP:s rapport från år 2015 visar på en jordlagerföljd i det södra området med fyllnadsmassor 

ned till mellan en till tre meter under markytan, följt av sandig siltig lera. Stopp mot berg noteras endast i en 

punkt, belägen i den nordöstra delen av undersökningsområdet. 

WSP installerade år 2015 fyra grundvattenrör på området. Vid mättillfället (1 april 2015) låg grundvattennivån 

mellan 1-2 meter under markytan i de tre grundvattenrör som installerats i den södra delen av området. I den 

norra delen av området uppmättes en nivå på 0,36 meter under markytan i det fjärde grundvattenröret. 

Grundvattnet i den norra delen av området bedöms strömma norr ut mot Igelbäcken. I den södra delen 

bedöms grundvattnet strömma söder ut mot Bällstaån. 

3.3 Identifierade objekt enligt MIFO 

Det finns ett objekt markerat inom Västra Ursvik, enligt Länsstyrelsens kartapplikation. Objektet gäller 

förorenade massor som uppkommit vid ett hydrauloljeläckage från en grävmaskin vid Trafikplats Rinkeby, 

E18 (källa: SUKB). Enligt uppgift från Sundbybergs kommun skall de förorenade massorna ha grävts bort. 

3.4 Pågående verksamhet 

Ett platsbesök utfördes den 30 november 2015. I Bilaga A bifogas ett flygfoto över området. Foton från 

platsbesöket bifogas i Bilaga B. 

Den norra delen av Västra Ursvik förefaller relativt orörd. Den nordöstra delen är skogsklädd och ligger 

något högre i terrängen. Skogsområdet är inhägnat. En konstgjord vall ligger i skogskanten. Enligt uppgift 
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från Sundbybergs kommun består vallen av sprängsten, förmodligen från militärområdets bergtunnlar. I 

övrigt är det norra området blött, närmast sankt.  

En gammal arbetsväg sträcker sig genom hela Västra Ursvik, från norr till söder (se Bilaga A). I den norra 

delen av området är vägen grusad, men ett par hundra meter söder ut övergår den till att vara asfalterad. 

Arbetsvägen används för byggtrafik och för mellanupplag av jordmassor. Där asfalteringen börjar i norr ligger 

ett antal högar med jordmassor och svarta massor som liknar asfalt upplagda på vägen. Vägen ligger 

generellt högre i terrängen än omgivande mark.  

De östra delarna av området används i nuläget som arbets- och etableringsområde för utveckling av 

bostadsområdet som gränsar till Västra Ursvik. 

I den sydöstra delen ligger en skogsklädd höjd med berg i dagen. På höjden ligger Rinkeby kvarn. Öster om 

Rinkeby kvarn ligger ett område där det förekommit/förekommer kabelbränder. Vid platsbesöket låg en 

mängd kablar på platsen. 

I den södra delen av området går berget i dagen på ett flertal ställen. Infarten till Västra Ursvik kommer ligga 

i söder, där den gamla arbetsvägen går idag.  

En återvinningscentral, för privatpersoner, ägd av Sörab ligger i den sydvästra delen av området. 

Anläggningen ser relativt ny ut och ger ett intryck av att vara välskött. 

Marken norr om återvinningscentralen, i den västra delen av Västra Ursvik, används som arbetsområde för 

en bro som ska sammanlänka Rinkeby med Ursvik. I området ligger stora högar med sprängsten/bergkross 

och sprängmattor samt ett antal arbetsvägar. Området är skräpigt. Vid platsbesöket noterades diverse avfall 

som till exempel kläder, plast, metall samt en frysbox.  

Stora delar av den västra sidan av området har använts som arbets- och etableringsyta för E18. Ungefär i 

mitten av området på den västra sidan ligger idag ett område med några träd och synligt ytvatten. Norr om 

detta ligger idag en gräsmatta. Flygbilder visar att detta tidigare varit ett etableringsområde med byggbodar, 

upplagsytor och parkeringsplatser. 

3.5 Skyddsobjekt 

Enligt Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) kartapplikation finns det ett naturreservat nordost om 

Västra Ursvik och ett kulturreservat mot nordväst. Igelbäcken ligger ca 500 m norr ut och Bällstaån ligger ca 

1,3 km söder ut. Området ligger inte inom vattenskyddsområde. 
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4.0 FÖRORENINGSSITUATION 

Tidigare utförda undersökningar visar generellt på låga föroreningshalter i området, med ställvis förekomst 

av förhöjda föroreningshalter, främst av metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 

Föroreningshalterna överstiger Naturvårdsverkets
1
 generella riktvärden för förorenad mark med känslig 

markanvändning (KM) och i vissa fall även mindre känslig markanvändning (MKM).  

I en punkt belägen öster om Rinkeby kvarn, i området där kabelbränning utförs/utförts, uppmättes en halt av 

zink överstigande Avfall Sveriges
2
 rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som 

farligt avfall (FA). I samma prov har dioxin uppmätts i en halt över KM men under MKM. Provet är uttaget på 

nivån 0-0,1 meter under markytan (m.u.my.) i fyllnadsmassor innehållande tegel, glas, bränt och skrot. 

I ett prov, uttaget strax söder om återvinningscentralen i den södra delen av området, har en PCB-halt 

överstigande KM men understigande MKM uppmätts. Prover uttogs i fyllnadsmassor innehållande diverse 

avfall. (WSP, 2015) 

Förorening påträffas främst i fyllnadsmassor med inslag av tegel, kol eller byggavfall inom den södra och 

mellersta delen av området. Provtagningar har utförts ned till 1,5 m.u.my. vid provgropsgrävning och ned till 

3 m.u.my. vid skruvborrning. Förorening har påträffats både i ytligt och djupare ned. 

I den norra delen av området förekommer det inte några större mängder fyllnadsjord utan ursprunglig ostörd 

jord utgör normen och uppmätta föroreningshalter understiger generellt KM. I den nordligaste provgropen, 

utförd av WSP 2015, uppmäts dock en halt av kobolt överstigande KM men understigande MKM.  

På området, som är/var del av fastigheten Sundbyberg 2:44, har Försvarets Forskningsanstalt (FOA) bedrivit 

forskningsverksamhet. Området har sedan dess undersökts med avseende på dess föroreningssituation, 

och där föroreningshalter i jord (främst metaller och PAH) förekommit överstigande KM har 

saneringsåtgärder utförts. I ett jordprov uttaget i anslutning till en sprängbunker detekterades TNT. 

Mjukgörare som ingår i sprängämnen och plaster detekterades i samtliga analyserade jordprover.  

På grannfastigheten, Sundbyberg 2:77, har det vid sanering påträffats gastuber och glasflaskor med okänt 

innehåll, stridsvagnsminor samt granater. I saneringsrapporten nämns att det vid exploatering av området 

bör iakttas försiktighet, som t.ex. att upprätta en beredskapsplan och en plan för säkerhetsåtgärder om miljö- 

och hälsofarliga objekt påträffas (Försvarsmakten 2006). 

Fyra grundvattenrör har installerats inom området. Vattenprover har analyserats med avseende på metaller, 

PAH, alifater, aromater samt screening av volatila och semivolatila ämnen. Generellt uppmäts låga 

föroreningshalter. I samtliga grundvattenrör påvisas halter av nickel som bedöms som måttliga enligt SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (2013:1). I ett grundvattenrör påvisas även arsenik i en halt som 

bedöms som måttlig enligt SGU:s bedömningsgrunder. Samtliga uppmätta halter ligger dock väl under de 

gränsvärden som anges för otjänligt dricksvatten i Svenska Livsmedelsverkets (SLV:s) föreskrifter om 

dricksvatten (SLFS 2001:30). 

  

                                                      

1
 Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverkets Rapport 5976. 

 

2
 Avfall Sverige (2007). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01 
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5.0 BEDÖMNING 

I den södra delen av området överlagras generellt den naturliga jorden (lera) av ett mäktigt lager av 

fyllnadsjord. I den norra delen av området saknas generellt fyllnadsjord utan här utgör de naturliga 

jordarterna ytjorden. 

WSP har utfört 34 provgropar och 7 skruvborrpunkter i området och resultaten från dessa kan användas 

som grund för bedömning av behov av kompletterande provtagningar. Prover har tidigare uttagits ned till 

som mest 3 meters djup. I områden där fyllnadsmassornas mäktighet är större kan det finnas behov av 

provtagning ned till naturligt material. 

Vallen i den norra delen av området (se Bilaga A, och Bilaga B) misstänks kunna vara en före detta skjutvall 

där förhöjda bly- och andra metallhalter kan förekomma. 

Områden där det påträffats förhöjda föroreningshalter kan behöva undersökas närmare, om de ingår i delar 

där det ska schaktas eller i delar där markytan inte ska bebyggas eller hårdgöras. 

Uppmätta halter nickel och arsenik i grundvattnet bedöms inte utgöra risk för boende inom området, då inget 

grundvattenuttag sker. Kompletterande grundvattenprovtagning i de rör som WSP installerade år 2015 kan 

dock vara intressant att utföra dels för att föroreningssituationen i grundvattnet ger en bild av 

föroreningssituationen i jorden i området, dels för att undersöka eventuella haltvariationer, och dels för att 

utreda eventuell spridning av förorening nedströms Västra Ursvik. 
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6.0 ARBETEN UNDER SYSYEMHANDLINGSSKEDET 

En ritning tas fram med planerad gatumark, u-områden (ledningsdragningar) och bedömda schaktdjup. Till 

ritningen läggs utförda provtagningspunkter. Utifrån ritningen görs sedan en bedömning av behovet av 

kompletterande undersökningar.  

Vid eventuella undersökningar kommer följande metodik att användas.  

Jordprovtagning kommer främst utföras med grävmaskin och provgropsgrävning. Vid provgropsgrävning är 

det lättare att karakterisera fyllnadsmassorna. Vid behov av djupare provtagningsnivåer utförs provtagning 

med skruvborr. Vid behov kan det bli aktuellt med installation av grundvattenrör och provtagning av 

grundvatten. 

Jordprover uttas i områden där schakt ska ske, med sådan täthet att massorna kan klassas för 

återanvändning på området eller för mottagande på godkänd mottagningsanläggning för förorenade 

jordmassor. Provtagning kan även bli aktuellt i fyllnadsmassor som ska lämnas kvar, för att säkerställa att 

halter i kvarliggande massor inte utgör en risk för människa och/eller miljön. Ett urval av uttagna jordprover 

skickas för laboratorieanalys med avseende på metaller, PAH. Beroende på syn- och luktintryck i fält kan 

analyspaketet kompletteras med alifater, aromater och BTEX, PCB eller dioxiner. 

Resultaten från undersökningarna sammanställs och jämförs med relevanta rikt- och gränsvärden och med 

de platsspecifika riktvärden som tagits fram av WSP 2007. En förenklad riskbedömning utförs och behov av 

eventuella ytterligare utredningar redovisas. 
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BILAGA B  
Fotologg 
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Nr 1 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Södra infarten till Västra 
Ursvik ses till höger i 
fotot. Fotot är taget mot 
söder och den skogsklädda 
kullen med berg i dagen. 
På kullen står Rinkeby 
kvarn. Till vänster om 
kullen ligger ett område 
där kabelbränning har 
utförts/utförs. Till höger 
(utanför fotot) ligger en 
återvinningscentral. I fotot 
syns även den större 
arbetsvägen som sträcker 
sig genom hela området. 
Vid flaggorna ligger ett 
etableringsområde. 

Nr 2 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Område där kabelbränning 
utförts/utförs. Till vänster 
skymtar kullen med 
Rinkeby kvarn. Fotot är 
taget mot nordväst och det 
nybyggda bostadsområdet 
som gränsar till Västra 
Ursvik på den östra sidan. 
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Nr 3 

 
 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning: 
Fotot är taget mot norr 
från den södra delen av 
området, strax norr om 
Kvarnkullen. Den östra 
delen av området används 
som etableringsområde 
med byggbaracker, upplag 
av massor och material 
samt parkeringsplats för 
bilar och maskiner. 

Nr 4 

 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning: 
Västra delen av det södra 
området, strax norr om 
återvinningscentralen. 
Fotot är taget mot 
nordväst. Ett antal 
arbetsvägar ligger i 
området. I bakgrunden 
skymtar en grävmaskin 
och upplag för sprängsten 
och sprängmattor. Där 
pågår konstruktion av en 
bro som ska gå över E18 
och sammanlänka 
Rinkeby med Västra 
Ursvik. Generellt är 
området blött. Mellan 
arbetsvägarna är markytan 
kuperad. 
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Nr 5 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
En av de mindre 
arbetsvägarna på västra 
sidan om den stora 
arbetsvägen som sträcker 
sig genom området. I fotot 
syns ytvatten och en 
dagvattenbrunn. Fotot är 
taget mot sydöst. 

Nr 6 

 
 
 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot syd. 
Infarten till området syns 
mellan den skogsklädda 
kullen till vänster och 
återvinningscentralen till 
höger. Bakom 
återvinningscentralen ses 
SEB-huset. Fotot visar 
topografiska variationer 
som bedöms vara 
onaturliga. 
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Nr 7 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning: 
Fotot är taget mot väst 
längs en gång- och 
cykelväg som korsar den 
större arbetsvägen ungefär 
i mitten av området. Fotot 
visar att den större 
arbetsvägen längre norr ut 
är uppbyggd över 
omgivande markyta. 

Nr 8 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot 
nordväst. Vid träden syns 
ytvatten. Gräsytan har 
tidigare varit 
etableringsområde med 
byggbaracker, upplag av 
massor och material samt 
parkering. 
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Nr 9 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Gräsytan som tidigare 
varit etableringsområde 
ligger till vänster i fotot 
som är taget mot norr. Till 
höger ligger den större 
arbetsvägen som går 
genom hela området. På 
vägen ligger flera högar 
med jordmassor. 

Nr 10 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning: 
Fotot är taget mot norr och 
den nordligaste delen av 
området. Arbetsvägen är 
inte asfalterad. 
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Nr 11 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot 
nordväst. E18 i 
bakgrunden och i 
förgrunden visas ytvatten. 
Fotot är taget från 
arbetsvägen. 

Nr 12 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot sydost 
och visar ett blött område 
bevuxet med sly. 
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Nr 13 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot syd från 
den norra delen av 
området. Fotot visar ett 
dike. Till vänster ett 
stängsel som antas 
inhägnaden före detta 
militäranläggningen. 

Nr 14 

Taget datum: 2015-11-30 

Taget av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning: 
Fotot är taget mot nordost 
och visar den konstgjorda 
vallen som skulle kunna 
vara en f.d. skjutvall. 
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Nr 15 

 

Datum: 2015-11-30 

Av: Ebba 
Philipson 

Beskrivning:  
Fotot är taget mot ost och 
visar 
återvinningscentralen 
belägen i den södra delen 
av området. 
Återvinningscentralen och 
asfalten ser relativt ny ut. 

 



 

 

 

 

Golder Associates AB 

Box 20127 

 

104 60 Stockholm 

Besöksadress: Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm 

Sverige 

T: 08-506 306 00 

Caption Text 

 

 


