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1.0 BAKGRUND OCH SYFTE 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs stad tagit fram underlag avseende markmiljön 

för detaljplanerna inom projektet Sundbybergs nya stadskärna. Med utgångspunkt från befintlig information har 

en första bedömning av möjliga föroreningar och osäkerheter kopplat till dessa med hänsyn till den planerade 

stadsutvecklingen. Golder har även gjort rekommendationer avseende fortsatt behov av utredningar i 

kommande skeden.  

Nu genomförd inventering har omfattat områdesbeskrivning och beskrivning av möjliga verksamheter 

(pågående och historiska) som kan ha förorenad jord och/eller grundvatten inom området.  

2.0 UNDERLAG OCH METODIK 

Som underlag inför genomförd inventering har framförallt registerutdrag ur öppna källor/arkiv såsom MIFO-

databasen (numera efterbehandlingsdatabasen, ebh) använts. Information har även erhållits från Sundbybergs 

stads miljökontor genom kontakt 2019-05-08. Antalet verksamhetsutövare i området är/har varit mycket stort 

och någon detaljerad historisk inventering har ej genomförts. Inget platsbesök har heller utförts inom ramen för 

detta uppdrag. Huvudfokus för sammanställningen har varit att grovt kartlägga historisk verksamhet samt ge en 

översiktlig bild över kunskapsläget med avseende på föroreningssituationen inom området. I ebh-databasen 

ingår även samtliga objekt som identifierats och eventuellt undersökts / sanerats i SPIMFAB:s regi. SPIMFAB 

är Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutets miljösaneringsfond AB. I SPIMFABs arkiv har samtliga objekt 

med nedlagda drivmedelsstationer identifierats och vid behov undersökts och sanerats. 

MIFO-databasen (Metod för Inventering av Förorenade Områden) är länsstyrelsens arkiv över historiska och 

nuvarande verksamheter som kan ha förorenat mark och/eller vatten. Identifierade objekt i denna databas kan 

vara riskklassade utifrån kriterier såsom hur mycket föroreningar som misstänks, hur farliga dessa föroreningar 

är, vilka skyddsobjekt som finns i närheten samt hur skyddsvärt området är. Sammantaget resulterar detta i en 

riskklass mellan 1-4 motsvarande: mycket hög risk, hög risk, måttlig eller låg risk för människors hälsa och 

miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden. En MIFO-utredning görs i två steg. I ett 

första steg (Fas 1) görs informationssökningar i tillgängliga arkiv, digitala register, historiska kartor mm. I ett 

andra steg (Fas 2) görs även provtagningar av exempelvis jord, sediment, grund- och/eller ytvatten. Efter varje 

genomfört steg görs en ny bedömning av objektets riskklass. Identifierade objekt som inventerats men ej utretts 

och riskklassats, motsvarar verksamheter som generellt bedöms utgöra en lägre risk. Dessa verksamheter har 

därför prioriterats lägre avseende vidare utredningar 

Vidare har följande underlag använts i sammanställningen: 

 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Kabeln 5, Sundbybergs stad. Tyrens 2013-12-19. 

 PM, Hantering av urschaktade massor från Sundbyberg 2:78…, WSP Environmental 2006-01-26.  

 PM Geoteknik, Projekteringsunderlag, Chokladviken Sundbyberg. SWECO 2011-10-07. 

 Kv Lönnen, Sammanställning av miljötekniska markundersökningar och åtgärdsförslag. SWECO VIAK 

2006-06-07. 

 Slutrapport Fas 2-K2, Fabriksparken, Sundbyberg. Tyrens 2018-08-20, rev 2019-01-18. 

 Slutrapport Fas 1-K1, Fabriksparken, Sundbyberg. Tyrens 2017-06-22. 

Underlaget har erhållits från Linnea Seweling från Sundbybergs miljökontor samt från länsstyrelsen i 

Stockholms län. 
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3.0 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Lokalisering 

Det studerade området omfattar delar av Sundbybergs stadskärna vilket utgörs av industrifastigheter, bostäder, 

kommersiella fastigheter, ett antal vägar och ett stort järnvägsområde. För att underlätta genomförd inventering 

har området av Golder delats in i delområden som studerats var för sig. Delområdena är 1-16 och samma 

indelning redovisas i ”PM Sundbybergs Nya Stadskärna, Geoteknik och hydrogeologi, Golder 2019-05-29”. 

Dessa delområden sammanfaller i mångt och mycket med strukturen för planområdet från mars 2018 vilka är 

belägna inom det s.k. planprogrammet, se Figur 1 nedan.  

Norr om området är främst bostäder belägna. Ett industriområde är beläget öster om planområdet följt av 

området Lilla Alby som omfattar bostäder och en skola. Längs med hela den sydvästra gränsen av 

programområdet sträcker sig Bällstaviken och till en mindre del Bällstaån som är närmsta vattenrecipienter. 

Järnvägen, som delvis är enkelspårig och delvis dubbelspårig, sträcker sig från den västra delen av området till 

den östra delen av området. I väster, på andra sidan om Bällstaviken, finns blandad bebyggelse med bostäder, 

kommersiella och industrifastigheter följt av ett koloniområde. 

 

Figur 1: Aktuellt område 
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3.2 Geologi och hydrologi 

Sundbybergs stadskärna består i stora delar av fyllnadsmaterial underlagrat av postglacial lera. Ett mindre 

område i mitten av planområdet (söder om Löfströmsvägen) består av berg med ett ytlager av morän. Stora 

delar av området är utfyllt, se Figur 2. För detaljerade beskrivningar hänvisas till ”PM Sundbybergs Nya 

Stadskärna, Geoteknik och hydrogeologi, Golder 2019-05-29”. 

 

Figur 2: Jordarter inom aktuellt område. Rött motsvarar berg, gult är lera, gulrandigt är fyllning/lera, ljusblått är 
morän och vitt är ytvatten. 
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3.3 Skyddsvärden 

Inga enligt Miljöbalken skyddsvärda områden, såsom vattenskyddsområden eller naturreservat, har identifierats 

inom det aktuella området eller dess närhet. De kulturreservat som identifierats inom området är tre 

fornlämningar. Fornlämningarna är belägna i de centrala delarna av området; dels längs med Bällstaviken men 

också i anslutning till järnvägen norr om området Lilla Alby. Något grundvattenuttag för dricksvattenändamål 

sker inte i området, se Figur 3. Bällstaån är en klassad vattenförekomst vars ekologiska status enligt VISS 

(länsstyrelsens vatteninformationssystem) är otillfredsställande, den uppnår ej heller god kemisk status1.  

 

Figur 3: Fornlämningar inom det aktuella området. 

 

 

  

                                                      

1 VISS, 2019-05-29 
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4.0 NUVARANDE VERKSAMHETER 

Inom det aktuella området finns blandade verksamheter såsom bostäder, kontor, lättare industri, 

järnvägsområde och kommersiella lokaler. Nuvarande verksamheter bedöms inte utgöra någon stor källa till 

föroreningsspridning och beskrivs kortfattat i avsnitt 6.0. 

5.0 HISTORISKA VERKSAMHETER 

Inom området har industriverksamhet pågått under lång tid, sedan minst 1800-talets slut. I Sundbyberg växte 

flera större industrier (såsom Nybergs mekaniska, Sieverts kabelfabrik, Alpha, spis- och knäckebrödsfabriken 

Kronan, AB Marabou) fram under början av 1900-talet.  

5.1 MIFO-objekt inom planprogrammet 

MIFO-databasen (Metod för Inventering av Förorenade Områden) är länsstyrelsens arkiv över historiska 

verksamheter som kan ha förorenat mark och/eller vatten. Inom området för planprogrammet och dess absoluta 

närhet finns 31 stycken identifierade MIFO-objekt. 8 stycken av dessa har tilldelats en riskklass (3 st. riskklass 

2, 4 st. riskklass 3 och ett objekt med riskklass 4) vid en MIFO fas 1 inventering/utredning. Vid ytterligare 2 

objekt har åtgärd genomförts. Se även BILAGA A.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De objekt som tilldelats riskklass 2 finns på fastigheterna Lönnen 12, Hamnen 8 och i Bällstaån.  
 

 På Lönnen 12 har det tidigare funnits ett metallgjuteri och marken har konstaterats förorenad med metaller 

och PAH (vilka är vanliga föroreningar från denna typ av verksamhet). Inom området har även grundvattnet 

konstaterats förorenat med klorerade lösningsmedel. Det är dock oklart var källan till denna förorening 

finns då förorening i grundvattnet även påträffats väster om aktuell fastighet. 

 Hamnen 8 är belägen strax söder om aktuellt planprogramområde. På denna fastighet har det tidigare 

funnits bl.a. en parfymfabrik, ångsåg och garveri. Fastigheten har delvis blivit undersökt 2004 och marken 

konstaterades förorenad av metaller. 

 Bällstaån har historiskt tagit emot orenat process- och dagvatten från kringliggande fastigheter vilket 

medfört att sedimenten i ån är förorenade. 

De objekt som tilldelats riskklass 3 finns på fastigheterna Lönnen 13, Ängen 1, Kilen 1 och Bageriet 18. 

 På Lönnen 13 har det tidigare funnits bl.a. en radiofabrik och verkstad. Liksom på grannfastigheten Lönnen 

12 har påträffats metaller, PAH:er och klorerade lösningsmedel i jord/grundvatten på fastigheten. 

 På Ängen 1 har det tidigare deponerats hushålls- och industriavfall. Inom fastigheten har halter av metaller 

påträffats i förhöjda halter i jorden. 

 På Kilen 1 har tidigare verksamheter inkluderat smidesverkstad. Liksom på intilliggande fastigheten Ängen 

1 har halter av metaller påträffats i förhöjda halter i jord. 

Riskklass 1 - Mkt hög risk 

Riskklass 2 - Hög risk 

Riskklass 3 - Måttlig risk 

Riskklass 4 - Låg risk 

 Figur 4: Klassificering MIFO-objekt 
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 Bageriet 18 är belägen strax sydöst om planprogramområdet. På denna fastighet har grafisk verksamhet 

samt troligtvis även en kemtvätt funnits. 

Det objekt som tilldelats riskklass 4 finns på fastigheten Lönnen 7. 

 På lönnen 7 har tidigare verkstadsindustri samt charkuterifabrik funnits. 

Ytterligare 23 objekt har identifierats men ej riskklassats. Dessa objekt omfattar exempelvis ytbehandling, 

drivmedelshantering och grafisk industri. 

5.2 Tidigare genomförda undersökningar och efterbehandlingar 

Inom det aktuella området har ett antal undersökningar och i några fall efterbehandlingar genomförts, se Figur 

5 nedan. Genomförd undersökning kan exempelvis innebära att provtagning av jord och grundvatten gjorts i 

samband med förändring av markanvändning eller då misstanke om förorening noterats i samband med 

markarbeten (t.ex. via kraftig lukt). I de fall föroreningar konstaterats i nivåer där direkt åtgärd krävs (t.ex. genom 

en schaktsanering där förorenad jord grävs bort) har åtgärd genomförts till en för aktuell markanvändning 

tolerabel nivå. 

I de centrala delarna av planprogramområdet fanns tidigare Sieverts kabelfabrik. Tidigare fastigheten Kabeln 5 

(numera Blåslampan 1, Tråden 1 och 2 och Alpha 1) har undersökts och sanerats inför exploatering. På 

fastigheten påträffades metaller och PAH:er i förhöjda halter. Sanering har genomförts till ca 2 m u my inför 

byggnation. På intilliggande fastigheten Kabeln 6 har inga undersökningar/saneringar genomförts enligt 

uppgifter som Golder erhållit. Vid Eken 4 och 6 har halter av metaller och PAH påträffats i halter över gränsen 

för farligt avfall (FA). Hantering av FA-massor kräver särskilt omhändertagande vilket bör beaktas vid 

markarbeten. På fastigheterna Plåten 3, Eken 4 och Sundbyberg 1:78 har schaktsanering avseende jord 

genomförts i samband med exploatering. Vid Ekdungen 1 och Lönnen 13 har sanering av jord utförts efter att 

föroreningsindikation (stark lukt) noterats vid markarbete, se Figur 5.  

 

Figur 5: Genomförda undersökningar och/eller åtgärder inom aktuellt område. 
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6.0 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Nedan sammanfattas resultaten från ovanstående inventering avseende mark och grundvatten utifrån 

respektive delområde. Fokusområden belyses och rekommendationer om eventuellt vidare undersökningar 

ges. I styckena nedan redovisas planprogramområdet igenom från väst till öst varför delområdena ej är 

sorterade i nummerordning. Rekommendationerna utgår ifrån generell praxis vid markarbeten och exploatering 

i områden med kända eller misstänkta föroreningar. Observera att tillsynsmyndigheten kan ställa mer 

långtgående krav. Vid markarbete i område med känd förorening krävs en s.k. §28 anmälan där planerade 

arbeten beskrivs samt hur dessa arbeten ska utformas för att minska omgivningspåverkan avseende 

föroreningar i mark och grundvatten. 

6.1 Delområde 1, 2, 5, 6 och 15 

Delområde 1 utgörs av fastigheterna Lönnen 7 och 12. På fastigheten finns en parkering och lättare 

industri/kontor. På Lönnen 12 och intilliggande fastighet Lönnen 13 finns två identifierade objekt i ebh-

databasen. Identifierade objekt utgörs av metallgjuteri, radiofabrik och verkstad, se Figur 6.  

Inom delområdet har föroreningar konstaterats i mark (metaller och PAH) och grundvatten (klorerade 

lösningsmedel). Klorerade lösningsmedel sprids framförallt till och med grundvattnet samt potentiellt även i 

markens porgas. Dessa föroreningar kan påverka inomhusluft i ovanliggande byggnader. Under planarbetet bör 

eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför genomförande bör mark,  

grundvatten, porgas och inomhusluftundersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning. 

Inför markarbeten bör även en 28§- anmälan göras där beskrivning avseende hantering av förorenad jord samt 

kontrollprogram och skydd för omgivningspåverkan ingår. 

Delområde 2 utgörs av fastigheten Lönnen 7. På fastigheten finns en parkering och lättare industri/kontor. Inom 

detta delområde finns två ebh-objekt. Ett är riskklassat till klass 4 och ett är inte inventerat. Inom området har 

verkstadsindustri med ytbehandling pågått. 

Inom intilliggande delområde har föroreningar konstaterats i mark (metaller och PAH) och grundvatten 

(klorerade lösningsmedel). Klorerade lösningsmedel sprids framförallt till och med grundvattnet samt potentiellt 

även i markens porgas. Dessa föroreningar kan påverka inomhusluft i ovanliggande byggnader. Under 

planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför genomförande bör 

mark, grundvatten, porgas och inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning. 

Inför markarbeten bör ev. även en 28§- anmälan göras där beskrivning avseende hantering av förorenad jord 

samt kontrollprogram och skydd för omgivningspåverkan ingår. 

Delområde 5 består av fastigheten Ängen 1. På fastigheten har det tidigare deponerats hushålls- och 

industriavfall, ebh-objekt i riskklass 3. Inom fastigheten har halter av metaller påträffats i förhöjda halter. På 

fastigheten finns nu en fordonsverkstad som bl.a. hanterar oljor. 

Norr om delområde 5 har klorerade lösningsmedel påträffats i grundvattnet. Det kan därför inte uteslutas att 

denna förorening även förekommer inom delområde 5. Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker 

vid planerad markanvändning utredas. Inför genomförande bör mark och grundvatten, porgas och inomhusluft 

undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid överskottsmassahantering samt för att bedöma 

eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning. Inför markarbeten bör ev. även en 28§- anmälan 

göras där beskrivning avseende hantering av förorenad jord samt kontrollprogram och skydd för 

omgivningspåverkan ingår. 
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Delområde 6 består delvis av fastigheterna Kilen 1 och Eken 7. På Kilen 1 har tidigare verksamheter inkluderat 

smidesverkstad, ebh-objekt i riskklass 3. Nuvarande verksamheter inkluderar metallbearbetning. Liksom på 

intilliggande fastigheten Ängen 1 har halter av metaller påträffats i förhöjda halter. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark, grundvatten, porgas och inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering 

av massor vid överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad 

markanvändning. Inför markarbeten bör ev. även en 28§- anmälan göras där beskrivning avseende hantering 

av förorenad jord samt kontrollprogram och skydd för omgivningspåverkan ingår. 

Delområde 15 ingår som en del av fastigheten Ekdungen 1. Området består i nuläget av en parkering. Vid 

markarbete noterades föroreningsindikation (stark lukt) och sanering av jord utfördes. 

Öster om delområde 15 har klorerade lösningsmedel påträffats i grundvattnet. Det kan därför inte uteslutas att 

denna förorening även förekommer inom delområde 15. Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker 

vid planerad markanvändning utredas. Inför genomförande bör mark och grundvatten undersökas för att 

säkerställa korrekt hantering av massor vid överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och 

hälsorisk vid planerad markanvändning. Inför markarbeten bör ev. även en 28§- anmälan göras där beskrivning 

avseende hantering av förorenad jord samt kontrollprogram och skydd för omgivningspåverkan ingår. 

 

Figur 6: Delområden 1, 2, 5, 6 och 15. 
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6.2 Delområde 3, 4, 7 och 8 

Delområde 3 och 4 finns delvis på fastigheten Lönnen 7 (väster om Löfströms allé). I nuläget består området 

av vägar, parkeringar samt till viss del grönytor. I ebh-databasen finns två identifierade men ej inventerade 

objekt inom delområde 3 motsvarande drivmedelshantering och ytbehandling, se Figur 7. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör ev. mark och grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning.  

Delområde 7 utgörs av fastigheten Kilen 2. Aktuell markanvändning är vägområde. Det finns inga kända 

historiska verksamheter som misstänks ha förorenat området.  

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark och grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning.  

Delområde 8 utgörs av den västra delen av fastigheten Kabeln 6. Delområdet ingår troligtvis i området för 

Sieverts f.d. kabelfabrik och inom området kan massor från den f.d. kabelfabriken ha deponerats. Det finns i 

övrigt inga kända misstänka föroreningar inom området.  

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark, grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning.  

 

Figur 7: Delområden 3, 4, 7 och 8. 
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6.3 Delområde 9, 11 och 16 

Delområde 9 ingår i fastigheten Kabeln 6 och Blåslampan 1. Delområdet ingår troligtvis i området för Sieverts 

kabelfabrik och inom området kan massor från den f.d. kabelfabriken ha deponerats. Det finns i övrigt inga 

kända misstänka föroreningar inom området. På närliggande fastigheter (Tråden 1 och 2) har sanering av 

förorenad jord genomförts i samband med exploatering, se Figur 8 och Figur 9. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark och grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning. 

Delområde 11 består av delar av Eken 11. Intill området finns ett identifierat ebh-objekt motsvarande f.d. 

drivmedelshantering. På närliggande Eken 4, belägen strax öster om området, har sanering av förorenad jord 

genomförts i samband med markarbeten på en skolgård. 

Delområde 16 består av delar av fastigheterna Eken 6 och 14. På delområdet kan massor från Sieverts f.d. 

kabelfabriken ha deponerats. Vid markarbete i korsningen Löfströms allé och Ågatan har metaller och PAH:er 

påträffats i halter över gränsen för farligt avfall (FA). Hantering av FA-massor kräver särskilt omhändertagande 

vilket bör beaktas vid markarbeten. Det finns i övrigt inga kända misstänka föroreningar inom området. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark och grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning.  

 

Figur 8: Delområden 9 och 16. 
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Figur 9: Delområde 11. 
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6.4 Delområde 10 

Delområde 10 ingår i fastigheten Kabeln 6. Delområdet ingår troligtvis i området för Sieverts f.d. kabelfabrik 

och det kan inte uteslutas att föroreningar kan påträffas i mark och grundvatten inom området. På de 

närliggande fastigheterna Tråden 2 och 3 samt Alpha 1 (tidigare Kabeln 5) har omfattande schaktsanering 

genomförts i samband med exploatering, se Figur 10. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark och grundvatten undersökas för att säkerställa korrekt hantering av massor vid 

överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad markanvändning. 

Inför markarbeten bör ev. även en 28§ anmälan göras där beskrivning avseende hantering av förorenad jord 

samt kontrollprogram och skydd för omgivningspåverkan ingår. 

 

Figur 10: Delområde 10. 
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6.5 Delområde 12, 13 och 14 

Delområde 12 och 13 består i nuläget av spårområde, asfalterade ytor och mindre byggnader, se Figur 11. 

Enligt ebh-databasen finns ett identifierat men inte inventerat objekt motsvarande drivmedelshantering inom 

området. Strax söder om delområde 12 finns fastigheten Bageriet 18. På denna fastighet har grafisk verksamhet 

samt troligtvis även en kemtvätt funnits. 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark, grundvatten, porgas och inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering 

av massor vid överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad 

markanvändning. 

Delområde 14 består delvis av Sundbyberg 2:78, Magasinet 1 och Godset 4. På Sundbyberg 2:78 har det enligt 

ebh-databasen tidigare funnits verkstad och gjuteriverksamhet. I samband med markarbeten har 

schaktsanering avseende jord genomförts på fastigheten då marken funnits förorenad med metaller och PAH. 

På Magasinet och Godset finns tre identifierade men ej inventerade ebh-objekt (verkstad och ytbehandling). 

Under planarbetet bör eventuella miljö- och hälsorisker vid planerad markanvändning utredas. Inför 

genomförande bör mark, grundvatten, porgas och inomhusluft undersökas för att säkerställa korrekt hantering 

av massor vid överskottsmassahantering samt för att bedöma eventuell miljö- och hälsorisk vid planerad 

markanvändning. 

 

Figur 11: Delområden 12, 13 och 14. 
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6.6 Bällstaån/Bällstaviken 

Sedimenten i Bällstaån och Bällstaviken är förorenade då ån under lång tid tagit emot orenat process- och 

dagvatten från kringliggande fastigheter. Vid markarbeten inom och intill Bällstaån respektive Bällstaviken bör 

sedimentundersökningar och grumlingsmätningar genomföras med syfte att upprätta kontrollprogram för skydd 

av ytvattnet tas fram. Observera att krav på ytterligare undersökningar kan komma att ställas vid eventuell 

ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

7.0 SAMMANFATTNING 

Inom det aktuella planprogramområdet har ett fåtal riskklassade objekt från den s.k. ebh-databasen 

identifierats. På några fastigheter har åtgärder avseende förorenad mark genomförts. I senare skeden i 

planprocessen rekommenderas undersökning av de delområden där markarbeten planeras genomföras med 

anledning av historisk verksamhet som potentiellt kan ha förorenat mark och grundvatten. De delområden där 

markanvändningen planeras ändras och där byggnader planeras uppföras bör undersökas särskilt för att 

möjliggöra bedömning av eventuella hälso- och miljörisker. Detta görs lämpligen när planerad 

markanvändning är fastlagd. I de fall förorenad jord påträffas vid en sådan undersökning kan troligtvis åtgärd 

genomföras i samband med anläggningsarbeten på de aktuella områdena. Förutom schakt av jord kan andra 

skyddsåtgärder så som radonsäker grund vara aktuellt. I det fall byggnader och anläggningar skall rivas bör 

även miljöinventeringar och rivningsplaner tas fram. 

 

 

Signatur sida 
 

 

Golder Associates AB 

 

 

 

 

Katarina Gyllenberg Henrik Eriksson 

Uppdragsansvarig Kvalitetsansvarig 

 

KG/HE 

 

Org.nr 556326-2418 

VAT.no SE556326241801 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

g:\projekt\2017\1790064 sundbybergs nya stadskärna\14_rapport\pm miljö\final\1790064_sns-pm miljö 2019-05-29_final.docx 



2019-05-29 1790064 

 

 

 
  

 

BILAGA A 

Identifierade MIFO-objekt 
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Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Teckenförklaring
Struktur enligt planprogram
Delområden
Planprogram

Identifierade  MIFO-objekt
!(1 Riskklass 1 (0 st)
!(2 Riskklass 2 (3 st)
!(3 Riskklass 3 (4 st)
!(4 Riskklass 4 (1 st)
!(E Identifierade, ej inventerade (23 st)

Ingående fastigheter i respektive delområden:
1. Lönnen 7 och 12
2. Lönnen 7
3. Lönen 7
4. Lönnen 7
5. Ängen 1
6. Kilen1 och Eken 7
7. Kilen 2
8. Kabeln 6
9. Kabeln 6 och Blåslampan 1
10. Kabeln 6
11. Eken 11
12. Sundbyberg 2:11
13. Sundbyberg 2:78 och Sundbyberg 2:11
14. Sundbyberg 2:78, Magasinet 1 och Godset 4
15. Ekdungen 1
16. Eken 6 och 14
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