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1. INLEDNING

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE
Täby kommun har efterfrågat en översiktlig miljöteknisk markundersökning av del av
fastigheten Rönninge 3:5 i Täby kommun som underlag i detaljplaneprocessen för
planförslag för Rönninge 3:5. I planförslaget för Rönninge 3:5 föreslås en ändring av
markanvändningen från natur och järnvägsändamål till kontor och industri.
Kommunen måste säkerställa att utvecklingen inte bedöms innebär skada eller
olägenhet för människa eller miljö (2 kap. 2§ MB) samt att marken är lämplig för den
bebyggelse som föreslås (2 kap. 5§ PBL).

Övergripande syftet med utredningen är att säkerställa att planområdet är lämpligt för
den utveckling som föreslås utifrån befintliga mark- och grundvattenförhållanden,
markföroreningar samt framtida utveckling kopplat till klimatförändringar.

Arbetet utförs av WSP på uppdrag av Inrego / ÅWL Arkitekter AB genom
Geoteknologi Sverige AB (Geoteknologi) och har delats upp i två delar;

® Steg 1 - Inventering och framtagande av provtagningsplan. Utredningen ska
innehålla en historisk kartläggning över vilka verksamheter som funnits på
och i anslutning till planområdet för att kartlägga om det finns risk för
föroreningar och föroreningsspridning i mark- eller grundvatten.

® Steg 2 – genomförande och utvärdering av undersökning och resultat. Fokus
för provtagningen ska vara att identifiera eventuella föroreningar, riskerna för
föroreningsspridning i mark- och grundvatten. Om undersökningen visar att
det finns mycket föroreningar på området kan utökade undersökningar bli
aktuella och detta beslutas i dialog med kommunen.

Aktuell rapport utgör redovisningen av Steg 1 enligt ovan.

1.2 ORGANISATION
Uppdragsledare och handläggare: Sanna Uimonen Robertson, WSP

Kvalitetsgranskare: Johan Edvinsson, WSP

1.3 OMFATTNING
Steg 1 omfattar följande moment:

® Genomgång av öppna databaser och arkivmaterial för att översiktligt
inventera markförhållande samt identifiera potentiellt förorenade områden,
såsom VISS (Länsstyrelsernas Vatteninformations system) för lokalisering
av recipienter, SGU karttjänst och SMHI:s databas för underlag till
hydrogeologiska-, geologiska- och topografiska förhållanden samt för
undersökningsområdets jordarter och Fornsök (Riksantikvarieämbetets
databas) har använts för identifiering av fornlämningar

® Kontakt med myndigheter och förvaltningar, exempelvis EBH-stödet och
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund har använts för identifiering
av potentiellt förorenade områden

® Genomgång av tidigare utredningar (geotekniska och miljötekniska)
® Sammanställning av inventeringens resultat
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Inventeringen kommer att ligga till grund för en preliminär konceptuell modell som
beskriver kopplingarna mellan föroreningskälla, spridnings- och exponeringsvägar
samt skyddsobjekt. Baserat på den har en provtagnings- och analysprogram
upprättats.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
WSP har sammanställt denna rapport enbart i syfte att vara underlag i
detaljplanearbetet, se ovan.

Bedömningar i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under
uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används
för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för.

2. OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 LOKALISERING
Det aktuella undersökningsområdet är beläget i Rönninge strax söder om Arninge
handels- och verksamhetsområde i östra delen av Täby kommun, se Figur 1. Väster
om området ligger det kommunala naturreservatet Rönninge by Skavlöten och cirka
300 meter åt öster finns Arninge trafikplats. Cirka 800 meter väster om området är
södra delen av Rönninge sjön, och cirka 500 m sydöst om området är norra delen av
Hägernäsviken, Stora Värtan.

Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdets utbredning markerat med lila linje. Källa Lantmäteriet
©
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2.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Enligt SGU:s jordartskarta är jordarten i större delen av undersökningsområdet lera
med inslag av ytligt berg med tunt moräntäcke i norra och södra änden, se Figur 2.

Figur 2. Urklipp ur SGUs jordartskarta där undersökningsområdet markeras med gul streckad linje. Röd
yta anger ytnära berg med tunt lager morän, gul yta anger lera och grålinjerad yta anger fyllnadsmaterial.
Källa www.sgu.se

Enligt SGU:s jorddjupskarta är förmodat jorddjup (djup till berg) cirka 3–5 meter i de
nordvästra delarna och lite djupare, cirka 5-10 meter, i de sydöstra delarna av
undersökningsområdet.

Figur 3. Urklipp ur SGUs jorddjupskarta där undersökningsområdet markeras med gul streckad linje.
Förmodat djup till berg är cirka 3-5 meter i de nordvästra delarna och cirka 5-10 meter i de sydöstra
delarna av undersökningsområdet. Källa www.sgu.se
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2.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Det finns ingen registrerad grundvattenförekomst inom undersökningsområdet. Cirka
700 m väster om området finns grundvattenförekomsten Täby-Danderyd
(MS_CD:WA72455878) (VISS, 2022). Vattenförekomsten är en urbergsförekomst i
sprickakvifer och bedöms ha en god kemisk och god kvantitativ status.

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga kända brunnar inom undersökningsområdet. Det
finns en energibrunn registrerade på angränsande fastighet åt söder, Ritbordet 1,
samt en energibrunn vid infarten från Arningevägen, cirka 200 meter norr om
undersökningsområdet.

2.4 RECIPIENTER
Det finns två ytvattenförekomster i undersökningsområdet närhet. Cirka 800 meter
väster om området är södra delen av Rönninge sjön, och cirka 500 m sydöst om
området är norra delen av Hägernäsviken, Stora Värtan.

Rönningesjön (MS_CD:WA68379026) är en naturlig sjö med en area av cirka 0,62
km2. Statusklassningen är dålig ekologisk status, främsta problemet är övergödning.
Rönningesjön har god kemisk status om man inte räknar med överallt överskridande
prioriterade ämnen.

Stora Värtan (MS_CD:WA23043276) räknas som kust och har en area av cirka 18
km2. Statusklassningen är måttlig ekologisk status, främsta problemet är
övergödning. Stora Värtan uppnår ej god kemisk status med anledning av PFOS och
TBT om man inte räknar med överallt överskridande prioriterade ämnen.

2.5 SKYDDSOMRÅDEN
I väster gränsar undersökningsområdet till det kommunala naturreservatet Rönninge
by – Skavlöten. Naturreservatet beslutades 2002 och omfattar cirka 180 hektar
naturmark med barrskog, blandskog och odlingslandskap i Täby kommun. Inom
naturreservatet finns ett motionscentrum och flera vandringsleder och motionsspår.

Enligt Riksantikvarieämbetets öppna databas fornsök så finns det inga kända
fornlämningar inom undersökningsområdet. I omgivningen finns dock ett flertal objekt
såsom gammal färdväg (2014:592), husgrund (2014:1683) och hägnad (2014:409).

3. MARKANVÄNDNING

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING
Enligt kartor över området har det historiskt i närområdet varit funnits militär
verksamhet då det finns många före detta värn markerade på kartor. Historiska
flygfoton visar att området har använts som skjutbana och det kan finnas lämningar
från skjutvallar (se vita sträck i Figur 4). I norra delen av skjutbanan finns vall för
kulfång. Denna ligger norr om dagens Antennvägen och strax utanför
undersökningsområdet.
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Figur 4. Flygfoto från perioden 1955–1967 visandes tidigare skjutbanor med karaktäristiska skjutvallar
(tunna vita horisontella streck) samt vall för kulfång. Undersökningsområdet markeras ungefärligt med
orange cirkel. Källa: Lantmäteriet och Eniro.se

3.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Marken är idag obebyggd och nyttjas för gång- och cykelväg och som parkering till
Skavlötens naturreservat.

I undersökningsområdets västra del finns ett stråk av vatten- och avloppsledningar
förlagda samt rakt genom området från norr till söder finns en utbyggd gång- och
cykelväg. Området genomkorsas av flertal elledningar samt diken som leder ytvatten
norrifrån och åt sydöst.

3.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra obebyggd, kommunal mark att
utvecklas till ny kontorsfastighet för Täbyföretaget Inrego. Förslaget skulle innebära
med nuvarande förslag att nybyggnad med cirka 15 000 - 20 000 kvm BTA
kontorsyta. Utöver byggnad krävs utrymme för parkering och logistik vilket kommer
förändra andelen hårdgjord yta.

3.4 OMGIVANDE FASTIGHETER
Angränsande undersökningsområdet åt söder är en befintlig verkstadsindustri
verksamhet inom fastigheten Ritbordet 1.

Cirka 200 meter norr om undersökningsområdet, vid infarten från Arningevägen,
finns en snabbmatsrestaurang och en drivmedelsstation.

Norr om undersökningsområdet ligger Arninge verksamhets- och handelsområde
vilket har byggts ut sedan 1980-talet.

Skjutvall

Kulgång

Skjutvall

Skjutvall
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4. FÖRORENINGSRISK

Det här kapitlet innehåller en sammanställning av den kunskap om potentiellt
förorenade områden och konstaterade föroreningar som finns inom
undersökningsområdet och i dess omgivning.

4.1 POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) har inga objekt eller
pågående ärenden inom eller intill det aktuella undersökningsområdet.

Objekt i Länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterat förorenade områden
i kvarter inom 500 meter från undersökningsområdet har inventerats, se Figur 5 och
Tabell 1. Inget av objekten är riskklassade enligt MIFO-metodiken.

Figur 5. Översiktskarta undersökningsområdet (markerat med gul streckad linje) med EBH-objekt i kvarter
inom 500 m från undersökningsområdet. Källa Länsstyrelsen och Lantmäteriet ©
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Tabell 1 Sammanställning objekt i EBH-stödet inom kvarter närmare än 500 m från undersökningsområdet

Objekt
ID

Objektsnamn Primär bransch Beskrivning Bransch
-klass

126447 Anticimex Bekämpningsmedelslager Verksam mellan
1999–2002.

2

126481 Vingens
bilservice

Bilvårdsanläggning med
ytbehandling

Bilverkstad samt
möbellackering

3

126489 Billackering samt
Cobrex
international

Grafisk industri Bilrostskydd,
billackering samt
tryckeri

3

126513 Tidkort AB, AA
Grafiska AB

Grafisk industri, Tillverkning tidkort och
sedan grafisk
verksamhet

3

178344 Green Screen Grafisk industri Screentryckeri 3

178571 FLIR Systems
AB

Verkstadsindustri med
halogenerade
lösningsmedel

Har hanterat tri men
enligt
verksamhetsutövaren
har inga utsläpp skett

2

När avstånd mellan objekt och undersökningsområde samt typ av förorening
beaktades, samt att hänsyn togs till topografin för att bedöma sannolikhet för
potentiell spridning med grundvatten kvarstår ett objekt som potentiellt riskobjekt för
spridning av förorenande ämnen till undersökningsområdet. Objektet är beläget
söder om och angränsande undersökningsområdet (fastigheten Ritbordet 1), och
utgörs av en befintlig verkstadsindustri, FLIR Systems AB, som enligt uppgift har
hanterat tri (EBHID 178571). Företaget arbetar med att utveckla och producera
övervakningskameror, värmekameror och liknande produkter. Verksamheten är
belägen nedströms undersökningsområdet i den antagna strömningsriktningen för
grundvatten, men då exempelvis klorerade alifater generellt inte följer grundvattnets
strömningsriktning utan täta jordlager och/eller bergets lutning så kan en spridning till
undersökningsområdet avseende eventuella föroreningar från verksamheten inte
uteslutas.

Då det finns uppgifter om tidigare skjutbanor inom undersökningsområdet och ett
antal före detta skyttevärn i omgivningen har förfrågan avseende underlag och
eventuella ärenden om förorenad mark ställts till Försvarsinspektören för hälsa och
miljö (FIMH). Erhållet underlag har ärenderad 1_047730732 och avser miljöfarliga
lämningar, daterat 1997-08-06 och ändrat 2001-09-04. I underlaget redovisas att
verksamhet pågick i området 1930–1960-talet och består av ammunitionsrester i
kulfång väster om Roslagsbanan, cirka 300 meter från koloniområdet i ett skogsbryn.
Vallen är cirka 25 meter lång och 3 meter hög och gräsbeväxt utan sly vilket tyder på
att den har rörts och sanden är borta då det endast syns jord vid grävning när
området undersöktes 1997. Två samlingsprov är tagna 1997-08-06 vilka mättes
avseende metaller med fältinstrument (XRF). Resultaten visar blyhalter 440–450
mg/kg TS. Sist i dokumentet anges att objektet utgår från Försvarsmaktens register
och överlämnas till Täby kommun genom central försorg.
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4.2 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR
Inga kända tidigare miljötekniska markundersökningar har utförts inom
undersökningsområdet.

5. SAMMANSTÄLLNING RESULTAT
INVENTERING

Utifrån utförd inventering har en översiktlig preliminär konceptuell modell tagits fram,
se Tabell 2.

Tabell 2. Preliminär konceptuell modell

Föroreningskällor Frigörelse-
/spridnings-
mekanismer

Exponerings-
vägar (hälsa)

Skyddsobjekt

Människor Miljö Naturresurser

® Förorening i jord i

fyllning

® Föroreningar i

naturligt lagrad jord

® Föroreningar i

asfalt

® Föroreningar i

grundvatten

® Damning från ytlig

jord och i samband

med markarbeten

® Utlakning till och

spridning med

mark- och

grundvatten

® Ytavrinning/dag-

vatten

® Inandning

damm

® Hudkontakt

® Yrkes-

verksamma

® Barn och vuxna

som nyttjar grön-

och parkområden

® Besökande

® Markeko-

system i ej

hårdgjorda

ytor

® Grundvatten

® Ytvatten

6. PROVTAGNINGSPROGRAM

6.1 SYFTE
Syftet med aktuell provtagning är att undersöka förekomst av misstänkt förorenande
ämnen i jord och grundvatten och utreda om föroreningssituationen utgör ett hinder
för planerad markanvändning. Resultatet från undersökningen ska utgöra underlag
för kostnadsuppskattning för att bedöma detaljplanen genomförbarhet.

6.2 PROBLEMBESKRIVNING
I Tabell 3 redovisas en summerande problembeskrivning för undersökningsområdet
utifrån den information som presenterats ovan.
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Tabell 3. Summerande problembeskrivning.

Beskrivning Kommentar

Verksamhet/bransch Inom området har tidigare varit skyttebana och skjutvallarna
bedöms delvis vara kvar

Misstänkta föroreningar Metaller framförallt arsenik, bly och antimon. Samt organiska
ämnen såsom PAH

Påvisade föroreningar1 Inga kända föroreningar inom området

Misstänkt förorenade
matriser

Jord, grundvatten (övre och undre magasinet).

Skyddsobjekt: Människor som vistas inom området (besökande och framtida
yrkesarbetare ) vid planerad markanvändning.

Markmiljö inom ej hårdgjorda ytor.

Grundvatten och ytvatten som naturresurs.

Spridningsvägar Damning av ytjord och i samband med markarbeten, utlakning till
och spridning med mark- och grundvatten samt ytavrinning och
dagvatten.

Bedömd strömningsriktning
för grundvatten

Okänd strömningsriktning men bedömd är åt sydost och recipient
Stora Värtan.

Recipient, avstånd: Stora Värtan cirka 500 meter sydöst om undersökningsområdet.

Planerad markanvändning Verksamhetsmark för industriändamål

6.3 PROVTAGNINGSSTRATEGI
Provtagningen kommer att utföras översiktlig och delvis riktad, exempelvis mot
tidigare skyttevallar som bedöms delvis vara kvar inom området.

6.4 OMFATTNING
Ingående moment:

® Provtagning av jord i provgropar, grävmaskin (1 dag)
® Provtagning av asfalt och jord, 3 provtagningspunkter, med borrigg i

samband med geoteknisk provtagning
® Installation av grundvattenrör (i samband med geoteknik provtagning)
® Provtagning grundvatten, totalt 1 st (2 dagar)

· Omsättning i grundvattenrör och mätning av fältparametrar i
flödescell

· Provtagning av grundvatten och mätning av fältparametrar i
flödescell

· Grundvattennivåer mäts in innan vatten omsättsätts/provtas.
® Provtagning av ytvatten i diket (i samband med ovanstående)

1 Fokus för den kompletterande undersökningen är flyktiga föroreningar varför
föroreningssituation kopplat till metaller och PCB inte presenteras vidare i föreliggande
rapport. För resultat avseende dessa ämnen hänvisas till tidigare upprättad rapport (WSP,
2021).
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® Inmätning av provpunkter utförs precisions-GPS. Koordinatsystem Sweref 99
18 00, RH 20000.

® Laboratorieanalyser jord och grundvatten

® Redovisning resultat i Miljöteknisk markundersökningsrapport, klassificering
jämfört mot Naturvårdsverkets generella riktvärden samt avfallskriterier.

I Tabell 4 redovisas en summering av föreslaget fältarbete.

6.5 GENOMFÖRANDE
Bilaga N101 visar planerade provtagningspunkter i plan.

Provtagning av jord kommer att utföras som samlingsprov i halvmetersintervall, det
vill säga ett prov 0–0,5 meter under markytan, nästa mellan djupen 0,5–1 m under
markytan och så vidare. Provtagning av jord med grävmaskin kommer att utföras ner
i 1 meter under markytan. Provtagning med skruvprovtagare på borrigg uttas ned till
0,5 meter i naturligt opåverkad jord, dock som mest 6 meter under markytan. Om
avvikande lager påträffas uttas ett prov på det avvikande lagret, ett samlingsprov per
0,5 meters intervall uttas dock alltid.

Provtagning av asfalt föreslås utföras i asfaltsytan i norra delen av området samt
genom befintligt GC-bana. Provtagning av asfalt kommer att utföras med pixie-
/kärnborr. Borren kyls med vatten vilket kan kontaminera den underliggande jorden.
Därför uttas asfaltsprovet intill, inte rakt ovanför, där jordproven uttas.

Grundvattenrör installeras för att möjliggöra provtagning av grundvatten.
Filterdelen/slits ska sitta mot berg. I det fall det finns ett tätt lerlager och ett övre
grundvattenmagasin ska ett grundvattenrör även sitta med filterdelen i gränszonen till
täta jordarter (lera)., Om möjligt installeras PEH-rör (50 mm). Om jordarten eller djup
till berg gör att det krävs foderrörsborrning så installeras tvättat stålrör istället. Om
PEH-rör installeras ska filterdelen ska vara försedd med sandfilterstrumpa och
utrymmet mellan filtret och formationen ska fyllas med filtersand. Tätning med
bentonitlera ska ske längs förlängningsröret ovan filtrets överkant till markytan.

I samband med installation av grundvattenrören görs en funktionstest och
renspolning av fältgeotekniker i samband med installationen. Några dagar efter
installationen omsätts vattnet i grundvattenrören minst 3 rörvolymer eller tills att röret
är tomt på vatten.

Minst en vecka efter rörinstallation utförs provtagning av grundvatten genom
lågflödesprovtagning där en multimeter med flödescell används för att notera
fältparametrar (syrehalt, redoxpotential, pH och konduktivitet). Innan prov uttas ska
vattnet i grundvattenrören omsättas till stabila fältparametrar erhålls. Allt
omsättningsvatten ska samlas upp i dunkar för att mäta volym samt för att
säkerställa att inga utsläpp av förorenande ämnen sker till miljön. Omsättningsvattnet
omhändertas på ett korrekt sätt utifrån föroreningshalt.

Innan provtagning påbörjas mäts grundvattennivåerna in i relation till
grundvattenrörets överkant (r.ö.k).

Provtagning sker med peristaltisk pump alternativt med skakpump. Samtliga slangar
byts ut mellan provtagningspunkterna för att undvika korskontamination. Om
grundvattenytan är för djup för peristaltisk pump (ca >10 meter under markytan) kan
skakpump användas för omsättning och provtagning.
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Ytvattenprovtagning uttas som ett samlingsprov med lågflödesprovtagning med
peristaltisk pump. Prov uttas med lågflödesprovtagning under 1 timme till ett
uppsamlingskärl av glas, vattnet hälls därefter över till av laboratoriet erhållna kärl för
vidare transport till laboratoriet. Proven förvaras svalt och mörkt under transporten.

Jordprov uttas i diffusionstäta påsar (rilsanpåsar). Grundvattenprov uttas direkt i av
laboratoriet erhållna kärl och lämnas in till laboratoriets inlämningsställe samma dag
så att proven anländer till laboratoriet samma kväll som de är uttagna. Proven
förvaras svalt och mörkt under transporten.

Utfört fältarbete kommer att dokumenteras med fotografier samt noteringar avseende
provtagningspunkt och exempelvis nivå under markytan, provnummer, jordart,
färg/lukt eller andra indikationer på föroreningar, samt kommentar om avvikelser från
provtagningsplan (exempelvis om någon provpunkt flyttas).

Tabell 4. Summering föreslaget fältarbete. Bilaga N101 visar provpunkternas föreslagna placering.

Jord Grundvatten Ytvatten Asfalt och jord med
borrigg

Provtagnings-
strategi

Delvis riktad till
misstänkta

objekt, samt
översiktligt för att
få en spridning
inom området

Översiktlig Riktad till
diket

Riktad till där det
finns asfalt

Antal
provpunkter

14 1–2 1 3

Provtagnings
metod

Provgropar med
grävmaskin

Peristaltisk
pump,

alternativt
skakpump

Peristaltisk
pump

Kärnborr/pixieborr
för asfalt, jord med

skruvborr

Provtagnings-
djup

Ner till 1 meter
under markytan.

Undre
grundvatten-

magasin

0,05–0,5 m
under ytan

Asfaltsytan.
Jordprov ner till 0,5

m i naturligt
opåverkad jord (<

6m)
Nivåindelning Halvmetersvis - - Hela asfaltslagret

inkl. ev tjärindränkt
bärlager. Jord
halvmetersvis

Misstänkta
föroreningar

Metaller, PAH Metaller,
PAH,

klorerade
alifater

Metaller, PAH PAH

Fältanalys Nej Temp, kond,
pH, syrehalt

Temp, kond,
pH, syrehalt

Ja spray för
indikation av PAH

6.6 ANALYSER
Analyser föreslås att göra dels riktat mot förorenande ämnen som bedöms kunna
finnas inom området utifrån underlag redovisat ovan. Även generella analyser
avseende förorenande ämnen i jord och grundvatten (BTEX, alifater, aromater och
metaller) föreslås att göra för att få en mer komplett bild av föroreningssituationen,
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exempelvis föreslås ett grundvattenprov analyseras avseende PFAS vilket är en
ämnesgrupp där kartläggning av förekomst och halter undersöks i hela landet.
Förslag på analysparametrar och omfattning redovisas i Tabell 5 nedan.

Laboratorieanalyser kommer att utföras hos Eurofins ackrediterade laboratorier.

Tabell 5. Preliminär analysomfattning hos Eurofins ackrediterade laboratorier (om inget annat anges).

6.7 ARBETE OCH KVALITET
Fältarbetet ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets rekommendationer
(NV rapport 4310, 4311, 4918) samt SGF:s fälthandbok ”Undersökningar av
förorenade områden” (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga delar i
Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i
förorenade områden”. Handboken är en revidering av SGF, men går att ladda ner via
följande länk; http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=7025

Fältarbetet utförs motsvarande standardnivå enligt SGF:s fälthandbok. WSPs interna
rutiner för provtagning, provhantering och dokumentation kommer att följas.

Till samtliga fältarbeten görs en riskbedömning för arbetsmiljö i fält, denna finns
dokumenterad i WSP verksamhetssystem AU.

6.8 ÖVRIGA KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR
Fysiska begränsningar såsom jordförlagda ledningar, stängsel, trafikförhållande,
parkerade bilar etcetera kan medföra att provpunkter måste flyttas eller strykas.
Geoteknologi ansvarar för att inhämta och sammanställa aktuellt ledningsunderlag
samt utsättning av provpunkter med säkerhetsmarginal enligt ledningsägarens
anvisning.

Parametrar Paket/analys-
kod

Svarstid
(dagar)

Antal

Jord: metaller inkl antimon PSLG2+PSL42 10 28

Jord: PAH PSLF5 10 28

Jord: alifater, aromater, BTEX PSLF4 10 14

Jord: Beräknad TOC samt pH J(3d)TOC+SL574 10 10

Grundvatten: metaller inkl antimon
PSL5M + antimon 3 1–2Grundvatten: alifater, aromater, BTEX och

PAH

Grundvatten: klorerade alifater SLV39 10 1

Grundvatten: PFAS PLW6I 10 1

Ytvatten: metaller inkl antimon
PSL5M+antimon 10 1

Ytvatten: alifater, aromater, BTEX och PAH

Ytvatten: PFAS PLW6I 10 1

Asfalt: PAH PSLF5/SL004 10 3
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6.9 TIDPLAN
Fältundersökningen planeras att genomföras i mars, 2022.

Genomförande och resultat kommer att sammanställas i en rapport och redovisas
senast 4 veckor efter att samtliga analysresultat erhållits.

Rapporten ska redovisa förslag för hantering av eventuella föroreningar. Den ska
även innefatta en översiktlig bedömning av hur planförslaget bedöms påverka
möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnormer för grundvatten samt de nationella
miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö.

7. REFERENSER

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2022. Information från EBH-stödet, länsstyrelsernas
databas över potentiellt förorenade områden, 2022-01-11.

Naturvårdsverket, 1994. Vägledning för miljötekniska markundersökningar del 1.
Rapport 4310.

Naturvårdsverket, 1994. Vägledning för miljötekniska markundersökningar del 2.
Rapport 4311.

Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden.
Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Rapport 4918.

SGU, 2016. Sveriges geologiska undersöknings författningssamling. Föreskrifter om
ändring i Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. SGU-FS 2016:1.



Inventering och förslag provtagning avseende förorenad mark • DEL AV RÖNNINGE 3:5, TÄBY KOMMUN | 17
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