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1 OBJEKT 

Tyréns AB har på uppdrag av frankprojektpartner AB utfört en miljögeoteknisk 

markundersökning inför planering av en förtätning,att uppföra två flerbostadshus inom 

fastigheten Albygård i Solna, för orientering se Figur 1. 

Den miljötekniska undersökningen och dess resultat redovisas i föreliggande rapport. 

 

 

Figur 1.I bilden visas aktuellt objekt markerat med rödstreckad linje och inom röd cirkel har provtagning 
utförts L. (Källa: Googel earth). 

2 SYFTE 

Syftet med den nu utförda undersökningen är att ur ett miljötekniskt perspektiv bedöma hur 

jordmassor ska hanteras vid eventuell exploatering. Det vill säga om det förekommer ämnen och 

halter som kan innebära begränsningar vid den masshantering som sker i samband med 

byggnation.  

3 PLANERAD BYGGNATION 

Planerad byggnation är en förtätning mellan befintliga flerbostadshus, se Figur 2. För att få en 

förståelse om djup grundläggning, se Figur 3. Som synes i Figur 3 ligger golvytan i entréplan 

på +25,9. 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 316837, Albygård, Solna - Stöd i detaljplaneskede 2021-11-25 

Beställare: Frank Projektpartner AB  

 

6(15) 

 

Figur 2. Albygård, illustrationsplan (ÅWL Arkitekter, PP Pension, daterad 2022-06-23).  
Flerbostadshus placering inom svart markering. 
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Figur 3. Sektion, befintlig mark skrafferad och streckad vid pil visar befintlig markyta (Lindberg Stenberg 
Arkitekter, 2021-04-13) 

4 KONCEPTUELLMODELL 

En konceptuell modell (Figur 4) beskriver hur identifierade skyddsobjektet, i det här fallet 

människor som bor och vistas under en livstid på platsen, kan genom spridningsmekanismer 

och exponeringsvägar utsättas för de potentiellt miljö- och hälsofarliga ämnen som finns inom 

området. Se vidare avsnitt 11. 

 

 

Figur 4. Exponeringsvägar som människor potentiellt kan exponeras för (Naturvårdsverket, rapport 5976). 

4.1 MÅL FÖR YTLIG JORD INOM GRÖNYTOR 

Ytligt liggande jord (ca 0–0,3) inom grönytor, inom vilka barn och vuxna vistas frekvent, ska 

uppfylla Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 
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5 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING 

Följande underlag har använts vid upprättande av borrplan och av detta PM: 

• Jordarts- och jorddjupskarta över området från Sveriges geologiska institut (SGU). 

• Ledningskollen.se  

• PDF med konstruktioner. 

• Tyréns kartverktyg; Länsstyrelsens Potentiellt förorenade områden, historiska flygfoton. 

• Information från platsbesök, utfört av Per Hedman, Geotekniker på Tyréns 

6 BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marknivån i undersökningspunkter ligger mellan +28,8 och som högst +31,8, vilket kan 

jämföras med FG i bottenplan som är +25,9.  

 

Det aktuella området består enligt SGU:s jordartskarta av berg med inslag av ytligt eller tunt 

sammanhängande lager av morän, se Figur 5. 

 

Enligt utförda undersökningar utgörs marken generellt av fyllningsjord på förmodat berg. 

Fyllningsjordens mäktighet i undersökningspunkterna varierar mellan 0,6–1,1 meter under 

markytan. 

 

Det bedöms inte som sannolikt att det finns stående vatten inom platsen. Stående grundvatten 

bedöms inte finnas på platsen. Området består till stora delar av berg i dagen med delvis 

kuperad terräng 

 

Figur 5. I bilden visas SGU:s jordartskarta över det aktuella området. Området visas inom svart markering. 
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7 HISTORIK 

Enligt historiskt flygfoto från 1960 (Figur 6) var området delvis bebyggt med småhus. 

 
Figur 6. I bilden visas ett historiskt flygfoto från 1960 över området. 

8 BEDÖMNINGSGRUNDER 

8.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN JORD 

Riktvärden är hjälpmedel vid utvärdering av markens miljötekniska egenskaper, det vill säga 

föroreningar i jord. För ämnen som kan medföra negativa effekter på människor och/eller miljön 

har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig 

Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009). De 

generella riktvärdena beaktar fyra skyddsobjekt, människor som vistas inom området, 

markmiljön inom området samt grund- och ytvatten, se Tabell 1. 

 

Vid beräkning av riktvärden för hälsa utgår man från sex exponeringsvägar, Tabell 1. 

 

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).  

Skyddsobjekt KM - Exponeringsvägar MKM 

Människor som 

vistas på området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

• Inandning ångor 

• Inandning damm 

• Intag jord 

• Hudupptag 

• Intag dricksvatten 

• Intag växter (odlade på området) 

Markmiljön på 

området 

Skydd av markens ekologiska 

funktion 

Begränsat skydd av 

markens ekologiska 

funktion 
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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 

 

De generella riktvärdena ger en vägledning till hur eventuella massor som grävs upp ska 

hanteras, varför utvärdering av laboratorieresultat även görs mot KM och MKM. 

8.1 REKOMMENDERADE HALTGRÄNSER FÖR FARLIGT AVFALL 

Uppmätta halter har även jämförts med Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser 

för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019:1). 

8.2 GRÄNSVÄRDEN FÖR DEPONERING AV ÖVERSKOTTSMASSOR 

Överskottsmassor som uppstår utgör, enligt Miljöbalken 15 kap, ofta ett avfall, med undantag av 

naturligt avlagrad jord och schaktmassor som är fria från föroreningar. I NFS 2004:10 

(Naturvårdsverkets föreskrifter on deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall) finns gränsvärden för vad som får deponeras 

som inert, icke-farligt respektive farligt avfall.  

9 MILJÖGEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

9.1 UTFÖRD PROVTAGNING 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Störd provtagning (Skr) i 5 punkter med ID 21T01-21T05.  

Ritning med provtagningspunkter redovisas i ritning G11-01-01. 

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD OCH FÄLTINGENJÖRER 

Miljöteknisk markundersökning har utförts av Björn Nilsson, fältingenjör på Tyréns AB, 2021-08-

16.  

Undersökningarna utfördes med borrbandvagn Geotech 504D-13481.  

9.3 UTFÖRANDE  

Provtagningen av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på borrbandvagn. Jordprover 

uttogs på nivån från markytan ned till ett djup av max 1,1 meter under befintlig markyta, stopp 

mot förmodat berg.  

 

Totalt uttogs nio jordprov i diffusionstät påse, alla bestod av fyllningsjord. Provtagningsnivåerna 

delades in efter materialsammansättning eller färg- och luktindikationer. Som mest uttogs ett 

prov per 0,6 meter i djupled. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med 

färg, lukt samt eventuella andra iakttagelser. Proverna förvaras mörkt och kallt under transport 

till laboratoriet. 

9.4 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av Erik Bäckström, 

Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.  

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00. 

Höjdsystem: RH 2000. 
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9.5 PROVTAGNINGSMETODIK OCH PROVHANTERING 

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för 

undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). Det innebär att krav ställs på dokumentation, 

rengöring, provtagning och provhantering. 

9.6 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

Analys har utförts av totalt 6 jordprover uttagna i de fem provtagningspunkterna. Resultat 

inväntas från två jordprover.  

 

Laboratorieanalyser har utförts med ackrediterade analysmetoder av ALS Global. 

För analysparameter, metod och antal utförda laboratorieundersökningar, se Tabell 2. 

 

Fullständiga analysrapporter, kalibrering och certifiering hänvisas till Bilaga 2. 

 

Tabell 2. Utförda laboratorieundersökningar i jord 

Parameter Metod och andra styrande dokument Antal 

TS SS-EN 15934:2012 utg 1 6 

Siktning ISO 11464:2006. 8 

Metaller, inkl Hg S-SFMS-59 enligt SS-EN ISO 17294-2-2016, 

US EPA. Metod 200.8:1994 

6 

PAH, alifater, aromater 16 föreningar enligt EPA, SIS/TK 535 NO12 

baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual 

8 

PCB7 SS-EN 16167:2018+AC 2019 mod. 3 

9.7 PROVFÖRVARING 

Jordproverna har efter mottagande försvarats i kylrum. Prover som inte skickats in för analys 

sparas av Tyréns i tre månader efter utförda fältundersökningar. Prover som skickats till analys, 

sparas av laboratoriet i två månader om inget annat avtalats. Detta innebär att det finns 

möjlighet att utföra kompletterande analyser. 

10 RESULTAT 

10.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE 

Ingen avvikande, lukt eller färgskiftning, har noterats i samband med fältundersökningen. Stopp 

mot förmodat berg i alla fem punkterna. 

10.2 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER  

10.2.1 TOTALHALTER JORD 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Resultat och jordartsbeskrivning redovisas i Bilaga 1. I 

Bilaga 1 framgår provtagnings djup i förhållande till verkliga marknivåer i RH2000. Syftet med 

detta är att få bättre förståelse av påvisade förhöjda halter i jämförelse med planeras 

schaktbotten för grundläggning. 

 

Provtagning har utförts i 5 punkter, 8 jordprover har analyserats med avseende på metaller, PAH, 

alifater, aromater samt stickprovskontroll av PCB7 i tre punkter. I Figur 7 visas punkters 

placering och klassning av maxhalt i punkten, grönt illustrerar halter under KM och gult halter 

över KM och lägre än MKM. I tre av fem punkter, visar halter under KM, i två av punkterna har 

halter högre än KM påvisats enligt nedan: 
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• 21T04, 0,5–1,0 meter under markytan (m umy) har PAH M och PAH H påvisats i halter 

högre än KM och lägre än MKM. I överliggande jordlager, 0–0,5 m umy är halterna lägre 

än KM. Stopp mot förmodat berg vid 1,0 m umy. 

• 21T05, 0–0,5 m umy har kobolt och nickel påvisats i halter strax över KM. I 

underliggande fyllning, 0,5–1,1 m umy, har PAH H påvisats i halter högre än KM och 

lägre än MKM. Stopp mot förmodat berg vid 1,1 m umy. 

 

Figur 7. I figuren visas en översikt över provtagningspunkters placering och 
klassning av maxhalt (M11-01-01).  

11 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

11.1 BEDÖMNING 

Det har inte påvisats ämnen i halter som bedöms medföra begränsningar vid uppförande av nya 

flerbostadshus. Halter över ett riktvärde innebär inte per automatik en risk. 

Naturvårdsverkets generella hälsoriskbaserade riktvärden för KM baseras på att det är möjligt att 

människor exponeras av de sex exponeringsvägar som framgår av Figur 4. I många fall såsom i 

inom aktuellt område avviker vissa antagande som riktvärdena för KM baseras på. För att få en 

förståelse för de generella riktvärdena för KM jämfört relevanta och möjliga exponeringsvägar 

inom aktuellt område, beskrivs kortfattat nedan och motiveras de antagande som avviker samt 

illustreras i Figur 8.  

• Något dricksvatten uttag sker inte från brunn inom området. Området försörjs med 

kommunalt vatten. 

• Intag av växter - KM baseras på att människor får 10% av sitt årliga intag av 

växter/grödor är odlat inom området. Detta bedöms inte som möjligt. I det fall tex 
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äppelträd planteras kommer det att ske i ditförd lämplig planteringsjord och inte i 

befintlig fyllning. 

• Inandning av ångor till inomhusmiljön – KM baseras på att potentiella föroreningar i 

mark under byggnader kan nå bostäder 365 dagar/år, dvs 100%. Detta är möjligt, dock 

kommer byggnader anläggas på berg (Figur 3), vilket medför att det inte föreligger 

potentiell risk för försämrad inomhusmiljö.  

• Intag av jord – KM baseras på att barn (känsligare än vuxna), dagligen under sina första 

levnadsår ska få i sig 120 mg jord. Detta är möjligt, dock bedöms antagagande som 

överskattat, då ytlig jord inom de grönytor som färdigställs sannolikt inte består av 

befintlig fyllningsjord.  

• Hudkontakt – KM baseras på att barn 120 dygn/tillfällen per år vilket sker under den del 

av året det är varmt och klimatet tillåter en större exponering av hud. Detta bedöms 

möjligt, dock är det generella antagandet överskattat. Ytlig jord inom de grönytor som 

färdigställs består sannolikt inte av befintlig fyllningsjord. 

• Inandning av damm – KM baseras på att fin partiklar i förorenad jord kan nå lungor 356 

dygn/år och att damm även når inomhusmiljön. Detta bedöms som möjligt, dock 

bedöms risken som liten då ytlig jord inom grönytor/planteringar sannolik) består av 

nya massor. 

Ska nya massor påföras inom nyanlagda grönytor minskar risken för exponering av betydelse 

avseende intag av jord, damning och hudkontakt från befintlig äldre fyllningsjord. 

 

-  

Figur 8. Möjliga exponeringsvägar, kryss illustrerar det som avviker av stor betydelse från de generella 
antagandena för KM 

11.2 MASSHANTERING 

Verksamhetsutövare ansvarar för att massor som generas till följd av byggnation hanteras på ett 

miljöriktigt sätt. 

 

Inom aktuellt område har det i befintlig fyllningsjord påvisats förhöjda halter jämfört KM i två 

(21T04-21T05), av de fem undersökningspunkterna. Förhöjda halter har påvisats i fyllningen 

inom områdets södra del (Figur 9), detta medför vissa begränsningar vid hantering och 

avsättning av de överskottsmassor som genereras till följd av planerade markarbeten. För att 

säkerställa masshanteringen rekommenderas att entreprenör informeras om detta.  

 

Som illustreras i sektion i Figur 3 medför grundläggning av planerade flerbostadshus 

losshållning av berg, vilket medför att befintlig fyllningsjord kommer att schaktas till följd av 

nödvändiga markarbeten och byggnader anläggs på berg. Marknivån i 21T04 och 21T05 är 

+31,0 respektive + 30,7 och stopp mot berg vid ca +29,6, att jämföra med färdigt golv i 

entréplan som ligger på +25,9. 

 

Utan ytterligare provtagning och klassning, kan befintlig fyllningsjord som genereras till följd av 

markarbeten/grundläggning (överskottsmassor) inom områdets södra del (21T04 och 21T05) 

hanteras som inert avfall, enligt NFS 2004:10, jämförbart med KM-MKM.  
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Uppschaktad fyllningsjord som generas till följd av planerade markarbeten inom gulmarkering 

(ca 15*12 m) i Figur 9 ska hanteras och avsättas externt, med tillstånd att ta emot KM-MKM 

massor.  

11.3 KONTROLLER 

För att säkerställa att halterna i befintlig ytlig och tillgänglig jord (0-0,3 m), som inte är ny 

tillförd, inom grönytor är acceptabla, halter ska vara i nivå med KM, utanför kommande 

byggnader särskilt inom södra delen rekommenderas att, provtagning och analys utförs.  

 

Provtagning och analys ska, under förutsättning att schaktbotten består av fyllning, utföras i 

schaktbotten, för orientering se gulmarkering i Figur 9.  

 

 

Figur 9. Uppskattad utbredning av massor med halter KM-MKM, inom gulmarkering. 

Eventuella överskotsmassor som består av naturligt avlagrad jordart (lera, morän, silt) bedöms 

vara fria från föroreningar. 

11.4 UNDERRÄTTELSE ENLIGT MB 11 KAP 11§ 

I Miljöbalkens 10 kapitel 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom området har det inte påvisats 

föroreningar, som kan medföra skada eller olägenhet, där det ligger. Det rekommenderas att 

denna rapport delges tillsynsmyndigheten som en informationshandling. Rapporten utgör ett 

underlag för vidare planering av området samt att denna handling visar att verksamhetsutövare 

har undersökt markens miljötekniska kvalitet och därmed undersökningsplikt. 
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