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1 INLEDNING 

Inom detaljplaneområdena för Sundbybergs nya stadskärna finns ett antal 
historiska och/eller nuvarande verksamheter som kan ha förorenat marken.  

Inför detaljplanearbetet har WSP (fd Golder) utfört miljöteknisk inventering 
och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom området. Resultat från 
inventering och undersökning har sammanställts i PM Markmiljöinventering 
och provtagning – Detaljplan västra och södra vid järnvägen, daterad 2022-
09-14. Förutsättningarna avseende geoteknik och hydrogeologi har tidigare 
beskrivits i "PM Geoteknik och hydrogeologi – underlag för detaljplan västra 
och södra vid järnvägen”, daterad 2022-09-03 

Några omfattande föroreningsförekomster som bedöms ha påverkan på 
detaljplanens genomförbarhet har inte påvisats i de provtagningar som 
utförts i området. Till dags dato påträffade föroreningar anses därmed inte 
utgöra något     hinder för planerad markanvändning.  

Markens beskaffenhet och lämplighet för den planerade markanvändningen 
kommer säkerställas dels då delar av marken inom området kommer att 
schaktas ur, dels med hjälp av kompletterande provtagningar inför och 
under utförandeskedet där det är motiverat.  
Berörda delområden A - H avsedda för bostadsändamål redovisas i Figur 1 
nedan.  

 

Figur1: Aktuella delområden (A-H) 
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1.1 SYFTE 
Föreliggande dokument är en bilaga till PM Inventering markmiljö som 
upprättats som underlag för detaljplan.  I föreliggande bilaga sammanfattas 
kunskapsläget avseende föroreningssituation, planerad hantering samt 
förslag till kompletterande undersökningar där det är motiverat och i vilket 
skede dessa föreslås utföras.  

Arbetet har genomförts genom att för varje delområde/kvarter inom 
detaljplaneområdet beskriva:  

• Nuvarande och historisk markanvändning 
• Potentiella föroreningsämnen baserat på historisk markanvändning  
• Påvisad föroreningssituation baserat på Golders undersökningar 

samt tidigare utförda undersökningar 
• Mark- och grundvattenförhållanden 
• Planerad markanvändning och byggnation  

2 POTENTIELLA HÄLSORISKER SOM 
EN FÖJD AV FÖRORENINGAR I 
MARK 

I och med att marken omvandlas från en deltidsvistelse (industri och 
verksamheter) till heltidsvistelse (bostadsändamål) kommer människor att 
potentiellt exponeras för föroreningar i en större omfattning än vad som 
tidigare varit fallet.  Om föroreningar skulle lämnas kvar kan de medföra  
oacceptabla risker med avseende på människors hälsa som en följd av de 
exponeringsvägar som redovisas i Figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1: Exponeringsvägar mellan förorening i mark och människor 
(Naturvårdsverket, 2016) 

• Direktexponering med föroreningen (hudupptag, intag av jord, 
inandning av damm). Denna exponeringsrisk är generellt högst i 
ytligare jord och under icke-hårdgjorda ytor.  
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• Indirekt, te x om det finns flyktiga ämnen i marken såsom klorerade 
alifater (CAH), lätta PAH, kvicksilver eller flyktiga petroleumkolväten 
kan det medföra problem med ånginträngning till byggnader. Odlas 
ätbara växter i förorenad jord kan förtäring av dessa innebära en 
indirekt exponeringsväg.  
 

Att marken uppfyller kraven för den planerade markanvändningen säkerställs 
genom kontroll av föroreningshalter under utförandeskedet. 

I avsnitten nedan sammanställs föroreningssituationen i jord och grundvatten 
inom de olika delområdena inom detaljplan västra. Delområdena är 
benämnda A-H enligt Sundbybergs stads kvartersstruktur, se figur 1.  

 

3 BESKRIVNING AV 
FÖRORENINGSSITUATIONEN OCH 
PLANERAD EXPLOATERING 

3.1 DELOMRÅDE A (LÖNNEN 12)  
Platsens historik indikerar att användning av klorerade alifater (CAH) 
förekommit på platsen.  

Området nyttjas som parkering och upplag. Metaller och PAH har tidigare 
påvisats i mark och klorerade alifater i grundvatten. Undersökningsresultaten 
visade PAH, arsenik och bly över jämförvärdet KM.  Klorerade alifater påvisades 
inte i halter över rapporteringsgräns i porgas. 

Inom delområdet kommer planerad exploatering och byggnation att innebära 
urschakt av befintlig fyllningsjord. Fyllningen schaktas bort ned till berg eller 
naturligt lagrad jord. Bergschakt kommer också sannolikt att behövas.  En 
begränsad del av området förutsätts behöva pålgrundläggas och här 
schaktas fyllningsjord bort ned till grundläggningsnivån. Jord kan därför till 
viss del kvarlämnas i detta område.  

3.1.1 Bedömning 
Jord 

I och med att jord ned till berg kommer att hanteras inom 
anläggningsschakter för planerad byggnation kommer eventuella 
föroreningar i dessa områden att åtgärdas och risker inte kvarstå.  

Om jord ska lämnas kvar i områden som inte hanteras inom 
anläggningsschakt kan kompletterande provtagning behövas inom 
utförandeskedet för att säkerställa att kraven för aktuell markanvändning 
uppfylls.  
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Grundvatten 

Området ligger i en randzon mellan lera och fastmark och spridning av CAH 
kan ha skett från ovanliggande jordlager ned till undre grundvattenmagasin. 
De grundvattenrör som finns inom området föreslås att provtas med 
avseende CAH (GW07 och HBH7) i syfte att undersöka eventuell förekomst 
av CAH djupare i marken.  

 

Berg  

Om förekomst av CAH i fyllnadsjord indikeras i samband med schakt kan 
kontroll av underliggande berg avseende CAH bli motiverat. Syfte är i så fall 
att säkerställa att förorening som kan påverka byggander inte kvarstår.   

 

3.2 DELOMRÅDE B (LÖNNEN 7) 
Platsens historik innebär att användning av CAH kan ha förekommit på 
platsen. Undersökningsresultat visar CAH i porgas, dock inte i nivåer som 
indikerar eventuellt problem med ånginträngning. Samtliga halter av 
provtagna ämnen i jord underskred riktvärdet för KM.  

Inom delområdet kommer planerad exploatering och byggnation att innebära 
urschakt av befintlig fyllningsjord. Fyllningen schaktas bort ned till berg eller 
naturligt lagrad jord.  

3.2.1 Bedömning 
Jord 

I och med att jord ned till berg kommer att hanteras inom 
anläggningsschakter för planerad byggnation kommer eventuella 
föroreningar i dessa områden att åtgärdas och risker inte kvarstå. 

Om jord ska lämnas kvar i områden som inte hanteras inom 
anläggningsschakt kan kompletterande provtagning behövas inom utförandet 
för att säkerställa att kraven för aktuell markanvändning uppfylls.  

 

Grundvatten 

Inget grundvatten har påträffats i samband med undersökningar, troligen på 
grund av  geologin (fastmark) och topografin i området.  

Föroreningshalter kommer att behöva kontrolleras vid eventuell 
länsvattenhantering under utförandeskedet.  

 

Berg  

Om förekomst av CAH i fyllnadsjord indikeras i samband med schakt kan 
kontroll av underliggande berg avseende CAH bli motiverat. Syftet är i så fall 
att säkerställa att ingen förorening som kan påverka byggnader kvarstår.   
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3.3 DELOMRÅDE C OCH D (SUNDBYBERG 2:17) 
Den historiska markanvändningen innebär att hantering av CAH kan ha 
förekommit (ytbehandling av metaller). Undersökningsresultat visar att det 
ställvis förekommer halter av PAH i jord överskridande MKM (mindre känslig 
markanvändning).  

Förekomst av CAH har inte undersökts. Måttliga jorddjup och huvudsakligen 
fastmark finns inom området.  

Inom delområdet kommer planerad byggnation att innebära urschakt av 
befintlig fyllningsjord. Fyllningen schaktas bort ned till berg eller naturligt 
lagrad jord. Inom delområde C kommer bergschakt sannolikt att behövas.  

En begränsad del av området förutsätts behöva pålgrundläggas och här 
schaktas fyllningsjord bort ned till grundläggningsnivån. Jord kan därför till 
viss del kvarlämnas i detta område.  

3.3.1 Bedömning 
Jord 

I och med att jord ned till berg respektive ned till grundläggningsnivå kommer 
att grävas bort inför planerad byggnation kommer eventuella föroreningar i 
dessa områden att avlägsnas.  

Föroreningsnivåer i jord som inte hanteras inom schakter kan behöva 
säkerställas med kompletterande provtagning under utförandet.  

Om jord som avses lämnas kvar visar sig vara förorenad kan det vara 
aktuellt att schakta bort ytterligare jord.  

 

Grundvatten 

Eventuell föroreningsförekomst i grundvatten under det täta lerlagret bedöms 
inte ha påverkan eller vara en risk för den planerade markanvändningen.   

Föroreningshalter kommer att behöva kontrolleras vid eventuell 
länsvattenhantering under utförandeskedet.  

 

Berg  

Om förekomst av CAH i fyllnadsjord indikeras i samband med schakt kan 
kontroll av underliggande berg avseende CAH bli motiverat i syfte att 
förorening som kan påverka byggnader inte kvarstår.   

 

3.4 DELOMRÅDE G OCH H (ÄNGEN 1) 
Föroreningssituationen kan förväntas vara mycket heterogen inom 
delområde G och H på grund av varierande ursprung av ditfört material. 
Jorden förefaller till stora delar innehålla halter över gränserna för farligt avfall, 
metaller och PAH.   
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Inom delområdet finns en befintlig pålgrundlagd byggnad som planeras rivas. 
Vidare finns uppgifter om att området tidigare använts för deponering av 
hushållsavfall vilket kan medföra risk för metangasbildning.  Planerad 
exploatering innebär att viss urschakt av fyllningsjord kommer ske och 
därefter pålning för grundläggning.  

 

 

3.4.1 Bedömning 
Jord 

Inom delar av aktuellt område är fyllningsmäktigheten upp till ca 4 m. Schakt 
planeras utföras ner till grundläggningsnivå för nya byggnader.  

Föroreningsnivåer i jord som inte hanteras inom schakter kan behöva 
säkerställas med kompletterande provtagning under utförandet.  

Om jorden som avses lämnas kvar visar sig vara förorenad kan det vara 
aktuellt att schakta bort ytterligare jord. 

Gas  

Föroreningsförekomst i porgas med potentiella risker för den planerade 
markanvändningen kan komma att kvarstå.  

Kompletterande porgasprovtagning inför utförandet kan vara aktuellt samt 
vidare bedömning och utredning om förekomst påvisas.  

Vidare bör potentiell förekomst av metangasbildning i deponin ge upphov till 
arbetsmiljörisker vid utförandet såväl som inom färdiga byggnader. Risk och 
förslag till åtgärder i utförande- såväl som permanentskede utreds vidare om 
förekomst påvisas.  

Grundvatten 

På grund av det mäktiga och täta lerlagret bedöms inte eventuell 
föroreningsförekomst i grundvattnet under leran vara en risk vid framtida 
markanvändning. Förekomst av ytligt grundvatten bedöms som begränsad. 
Föroreningshalter kommer att behöva kontrolleras vid eventuell 
länsvattenhantering under utförandeskedet.  

3.5 SUNDBYBERG 2:9 (MELLAN DELOMRÅDE F OCH 
G) 

Fastigheten Sundbyberg 2:9 består av en gammal järnvägsbank som inte längre 
är i bruk. Undersökningsresultat från jordprover upptagna i provgropar i banken 
påvisar halter av arsenik överskridande MKM i två av tre provpunkter och i övrigt 
överskred metaller och PAH jämförvärde för KM.  

3.5.1 Bedömning 
Jord 

Markområdet planeras användas för att anlägga en ny gata och planeras inte 
nyttjas till byggnader. Delar av järnvägsbanken kommer att schaktas bort 
inför att en ny gata ska anläggas. 
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Kraven på föroreningsnivåer som lämnas kvar kommer inte vara lika som för 
bostäder, men kompletterande provtagningar kan komma att behövas inom 
utförandet.  

Grundvatten 

Det mäktiga och täta lerlagret innebär att eventuell föroreningsförekomst i 
grundvattnet under leran inte har någon potentiell påverkan avseende 
markanvändningen. Förekomst av ytligt grundvatten bedöms som 
begränsad. Föroreningshalter kommer att behöva kontrolleras vid eventuell 
länsvattenhantering under utförandeskedet.  

3.6 DELOMRÅDE E OCH F (KILEN 1 OCH 2)  
På fastigheten Kilen 2, delområde E finns det inga kända historiska 
verksamheter som misstänks ha förorenat området. Kilen 1, Delområde F, 
nyttjas idag för metallbearbetning och består   av en byggnad samt upplag. Det har 
tidigare funnits en smidesverkstad. Markanvändningen inom delområde F innebär 
att användning av CAH inte kan uteslutas. Analysresultatet för delområdena E 
och F påvisar halter över    KM gällande metaller, PAH och PCB. Bariumhalten 
överskrider MKM i en provpunkt. Analys av porgas har inte påvisat halter av CAH 
överskridande rapporteringsgräns.  

3.6.1 Bedömning  
Jord 

Planerad exploatering kommer innebära viss urschaktning av befintlig 
fyllningsjord inför pålning inom kvarter E1, E2 och kvarter F.  

Schakt planeras utföras ner till grundläggningsnivå för nya byggnader. Det 
innebär att fyllningsjord inom delar av ytan kan kvarlämnas (under 
grundläggningsnivå för nya byggnader).  

Föroreningsnivåer i jord som inte hanteras inom schakter säkerställs med 
kompletterande provtagning under utförandet.  

Om jorden som avses lämnas under byggnaden visar sig vara förorenad kan 
det vara aktuellt att schakta bort ytterligare jord.  

Grundvatten 

Eventuell föroreningsförekomst i grundvatten under leran bedöms inte 
påverka framtida markanvändning. Förekomst av ytligt grundvatten bedöms 
som begränsad. Föroreningshalter kommer att behöva kontrolleras vid 
eventuell länsvattenhantering under utförandeskedet.  

Gas 

Föroreningsförekomst i porgas med potentiella risker med avseende den 
planerade markanvändningen kan komma att kvarstå.  

Kompletterande porgasprovtagning inför utförandet kan vara aktuellt. Vidare 
bedömning och utredning om förekomst påvisas.  
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4 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG 
TILL UNDERSÖKNINGAR  

4.1 I NULÄGET 
Följande provtagningar rekommenderas i syfte att utöka kunskapsbilden i 
nuläget.  

4.1.1 Grundvatten  
De grundvattenrör som finns inom området föreslås att provtas med 
avseende CAH (GW07 och HBH7) i syfte att undersöka eventuell förekomst 
av CAH djupare i marken som kan komma att kvarstå efter genomförd 
exploatering inom delområde A.  

4.1.2 Trädved  
Träd kan via sina rötter ta upp klorerade alifater som förekommer i områden 
som rötterna har kontakt med. Provtagning av trädved representerar på så 
sätt en stor volym jord i marken. Provtagning har inom flertalet projekt visat 
sig utgöra ett kostnadseffektivt screeningverktyg för att påvisa tydliga tecken 
på förekomst av  klorerade alifater. Provtagning av träd förbättrar bilden kring 
eventuell föroreningssituation i framförallt fyllnadsjord ovan täta lerlager.  

Inom området förekommer ett flertal verksamheter som enligt dess historik 
kan ha använt klorerade alifater. I de områden där träd av lämplig storlek 
växer kan provtagning av dessa komplettera helhetsbilden avseende 
föroreningsförekomsten inom planområdet.  

Träd av lämplig storlek föreslås provtas där de kan återfinnas inom  

• Delområde A 
• Delområde B  
• Delområde C och D  
• Delområde E 
• Delområde F  
• Delområde G och H  

Provtagning av trädved kan användas för att tex vara en hjälp vid val av 
provplatser för porgas.  

4.2 INFÖR OCH UNDER UTFÖRANDET  
Följande provtagningar bedöms komma vara skäliga inför utförandet.  

4.2.1 Porgasprovtagning  
I första hand aktuellt där fyllnadsmaterial och ytligare jord kommer 
kvarlämnas ovan leran (delområde E, F, G och H) men eventuellt även andra 
områden, beroende på utslag i trädvedsprovtagning.  
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4.2.2 Jordprovtagning  
Kompletterande provtagningar för att kvantifiera förekomst i jord inför 
utförandet inom detaljplanerområdet som helhet kommer att behövas för att:   

• Säkerställa att förorening inte kvarlämnas inom områden som inte 
berörs av tekniska schakter. Genomförs för att säkerställa godkända 
föroreningsnivåer givet den planerade markanvändningen.  
 

• Dataunderlaget utökas i syfte att bättre bedöma risker med 
föroreningsförekomster. Förslagsvis tas platsspecifika riktvärden 
fram utifrån platsens egenskaper och framtida planerade 
markanvändning. En riskbedömning utifrån påvisad 
föroreningsförekomst och platsspecifika riktvärden genomförs i syfte 
att säkerställa tillräcklig sanering och för att inte översanera marken.  
 

• För att få bättre underlag för planering avseende masshantering och 
mottagningsanläggning för jorden. Avgränsa förorenade områden för 
att begränsa urschaktning och transporter samt för att uppnå 
provtagningstäthet som ligger i linje med mottagningsanläggningars 
krav.  

4.2.3 Metangasprovtagning  
Inom delområde G och H där deponering av hushållsavfall förekommit kan 
risk för metangasbildning förekomma. I syfte att säkerställa arbetsmiljön inför 
planerade schakter samt inom planerade bostäder bör provtagning av 
metangas genomförs i marken eller från markyta.  

4.2.4 Porgasprovtagning ovan berg/ur schakt 
Om man i samband med urschaktning inför byggnation påträffar CAH-
förorening i fyllnadsjorden kan det finnas skäl att även undersöka förekomst 
av CAH i berget/underlagrande jord från färdiga anläggningsschakter från 
berg/jord.  

Det anses inte vara skäligt att i dagsläget undersöka sådana eventuella 
föroreningsförekomster.  

4.3 EVENTUELLA ÅTGÄRDER 
Föroreningsförekomster i jord ovan grundvattenytan åtgärdas i normalfallet i 
form av schakter.  Stor andel av den jord där föroreningar förekommer 
omhändertas inom tekniska schakter.  

Inga indikationer på en betydande förekomst av CAH har påvisats. Skulle en 
betydande förekomst av klorerade alifater på större djup och/eller i berg eller 
grundvatten med effekt på den planerade markanvändningen påträffas kan 
åtgärder för dessa ämnen exempelvis utgöras av särskilda tekniska 
lösningar för golv/grundläggning, termisk avdrivning eller kemisk alt biologisk 
stimulerad nedbrytning.   

För eventuell förekomst av metan kan också te x tekniska lösningar för 
grundläggning vara aktuellt.  



Bilaga 1 

Delområde  Delområde A 
(LÖNNEN 12) 
 

Delområde b 
(LÖNNEN 7) 
 

Delområde C OCH D 
(Sundbyberg 2:17) 
 

Delområde G och H 
( Ängen 1) 
 

Mellan delområde G 
och F  (Sundbyberg 
2:9  

Delområde E och F  
(Kilen 1 och 2)   
 

Historisk och 
nuvarande 
markanvändning  

Idag parkering och 
upplag samt en del 
grönytor. 
 
Tidigare ett 
metallgjuteri  
 

Idag upplag och en 
kontorsbyggnad samt 
till viss del grönyta. 
 
Tidigare  
verkstadsindustri samt 
charkuterifabrik.  
 
Enligt Länsstyrelsens 
databas för potentiellt 
förorenade områden 
har två objekt 
identifierats 
(ytbehandling av 
metaller och 
drivmedelshantering) 
 

Idag som 
entreprenadetablering
, parkering och till viss 
del grönyta. 
 
Enligt Länsstyrelsens 
databas för potentiellt 
förorenade områden 
har ett objekt 
identifierats 
(ytbehandling av 
metaller)  
 
 

Idag inhägnat , 
nedlagd bilverkstad. 
 
Det har tidigare 
deponerats hushålls- 
och industriavfall, vilket 
är registrerats som ett 
potentiellt förorenat 
område enligt 
Länsstyrelsens 
databas.  
 
 

Gammal järnvägsbank 
som inte längre är i 
bruk.  

Vägområde inom 
delområde E. 
 
 
 Enligt Länsstyrelsens 
databas för potentiellt 
förorenade områden 
finns inget objekt 
noterat.  
 
Delområde F nyttjas 
idag för 
metallbearbetning och 
består  av en byggnad 
samt upplag.  
 
Det har tidigare 
funnits en  
smidesverkstad, vilken 
är registrerad som 
potentiellt förorenad 
verksamhet enligt 
Länsstyrelsens 
databas.  
 
 

Misstänkta 
föroreningsämnen  
Enligt Länsstyrelsens 
databas för 
potentiellt 
förorenade 
verksamheter   

Klorerade alifater 
(CAH), metaller, PAH, 
och 
petroleumkolväten 

CAH, metaller, PAH, 
petroleumkolväten, 
bromerade kolväten, 
dioxiner, PFAS, PCB 
och Pesticider. 

CAH; Cyanid, 
Fluorider, fosfater, 
PFAS; metaller, 
petroleumkolväten, 
PCB, PAH, 
 

Heterogen 
föroreningsbild 
beroende på ursprung 
av ditfört material. 
Deponering av 
hushållsavfall kan 
medföra risk för 
metangasbildning 
 

Metaller, 
petroleumkolväten, 
PCB, PAH och 
pesticider 
 

CAH, Cyanid, 
Fluorider, dioxin, ,  
metaller, 
petroleumkolväten, 
PCB, PAH 



Bilaga 1 

Geologi och 
grundvattenrör 

Lera med relativt 
begränsad mäktighet 
samt fastmark. 
Grundvattenrör 
GW07 och HBH7. 

Fastmark. Några 
grundvattenrör finns 
inte idag  inom 
fastigheten.  
 

Lera med en 
begränsad mäktighet 
samt fastmark.  
Några 
grundvattenrör finns 
inte idag inom 
fastigheten.  
 

Mäktiga lager av lera 
(>10 m). Två 
grundvattenrör finns 
idag (16W084O, 
16W135U 

Lera (5-10 m). Några 
grundvattenrör finns 
inte idag.  
 

Mäktiga lager av lera 
(>10 m). 
Grundvattenrör 
16GW28U HB15 samt 
18W04) (delområde 
E)  
 
Grundvattenrör 
16GW11U inom 
delområde F. 
 

Påvisade 
föroreningar vid 
tidigare 
undersökningar 

Metaller och PAH i 
jord, CAH i 
grundvatten och 
porgas (låga halter)   
 
 

Halter i jord 
underskrider KM.  
CAH i porgas under 
anpassade riktvärden 
för porgas, men över 
riktvärde för 
inomhusluft.  

Halter av PAH som 
överskrider MKM 

Metaller och 
organiska 
oljekolväten 
påträffas i 
grundvattnet.  
Mycket påvisade 
halter över FA i jord.  

Halt av arsenik över 
MKM i två punkter. I 
övrigt halter under 
KM 

Halter över     KM av  
metaller, PAH och 
PCB. Bariumhalten 
överskrider MKM i en 
provpunkt.  
 
Halter av CAH i 
porgas var låga 
(<rapp) 
 

Exploatering och 
byggnation 

Befintlig fyllningsjord 
schaktas bort ned till 
berg eller naturlig 
jord innan 
grundläggning utförs 
på berg respektive 
friktionsjord.  

Befintlig fyllningsjord 
schaktas bort ned till 
berg eller naturlig 
jord innan 
grundläggning utförs 
på berg respektive 
friktionsjord.  

Befintlig fyllningsjord 
schaktas bort ned till 
berg eller naturlig 
jord innan 
grundläggning utförs 
i huvudsak på berg 
respektive 
friktionsjord, för 
begränsade delar 
krävs 
pålgrundläggning.  

Befintlig fyllningsjord 
schaktas bort ned till  
grundläggningsvniå 
innan pålning för 
grundläggning  
 

Inga planerade 
byggnader. Stor del 
av befintlig 
fyllningsjord i 
järnvägsbanken 
schaktas bort innan 
ny gata anläggs. 
 

Befintlig fyllningsjord 
schaktas bort ned till  
grundläggningsvniå 
innan pålning för 
grundläggning.  
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