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Kompletteringar - Planbeskrivning 

Bakgrund 

I Solna har Vattenfall köpt fastigheten Tomteboda 10 för anläggning av en ny 
transformatorstation, se Figur 1 för ungefärligt läge. Kommunen har tagit fram en detaljplan för 
området, men planbeskrivningen behöver kompletteras med hänsyn till de 
masshanteringsfrågor som kan uppstå i projektet samt möjliga framtida 
spridningsförutsättningar av föroreningar till följd av förändrat klimat. 
 
Sweco genomförde en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten under 2017 
(Sweco, 2017). I samband med undersökningen grävdes åtta provgropar med hjälp av 
grävmaskin samt installerades av två grundvattenrör. Utredningen visade generellt låga halter 
av metaller, alifater, aromater och BTEX i de analyserade jordproverna och inga av halterna 
överstiger respektive riktvärdena för MKM (Naturvårdsverket, 2016). PAH:er påträffades i något 
förhöja halter, men enbart i en punkt 16S007 (nivå 0,7 - 1,4 m u my), överstiger halten PAH-H 
marginellt riktvärdet för MKM. Övriga analyserade prover påvisar halter under riktvärden för 
MKM för samtliga analyserade parametrar. Enbart ett grundvattenrör kunde provtas och inga 
halter över tillämpade riktvärden påträffades.  
 

  

Figur 1. Undersökningsområdets läge markerat med röd cirkel (Karta från openstreetmap.org). 
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Avgränsning av förorening och masshantering 

Påträffad förorening vid punkt 16S007 bör avgränsas i sidled, se nedan för rekommenderad 
hantering. Både jordlagret över och under den nivå där föroreningen i form av PAH-H påträffats 
uppvisar halter som underskrider riktvärden för MKM, vilket betyder att föroreningen är 
begränsad till djupet 0,7 – 1,4 m under markytan och anses därmed att vara avgränsad i 
djupled. 

Avgränsning i sidled kan genomföras under schaktarbeten. Förorenade massorna behövs 
separeras från övriga massor och omhändertas separat. Sweco rekommenderar att man gräver 
ur massor i en omfattning om ca. 4 x 4 m omkring provpunkt 16S007 inom det påverkade 
djupintervallet, dvs. skiktet från 0,7 – 1,4 m under markytan. Urgrävda massor ska antingen 
provtas på plats innan deponering eller transporteras till en mottagningsanläggning för 
provtagning samt deponering. 

Om syn- eller luktintryck i samband med schaktarbeten tyder på eventuella föroreningar utöver 
de som redan påvisats i provpunkt 16S007, kan ytterligare miljöprovtagning bli aktuellt. 

Eftersom halterna delvis överskrider riktvärden för KM i flera provpunkter inom rubricerat 
område, bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten i det fall massorna ska återanvändas inom 
området. 

Framtida spridningsförutsättningar 

Enligt SMHI’s modeller kommer Sveriges framtida klimat att vara mer nederbördsrikt jämfört 
med referensperioden 1961 – 1990 (SMHI, 2015). Den största påverkan beräknas ske i norra 
Sverige men även i övriga delar av landet kommer årsmedelnederbörden öka. I 
Stockholmsområdet visar SMHI’s modell en ökning om ca. 12 – 16 % under perioden 2021 – 
2050, medan andra hälften av århundradet (perioden 2069 – 2098) uppvisar en betydlig ökning 
av årsmedelnederbörd, en ökning med 16 – 28 %. Den största ökningen förväntas under vintern 
och våren. 
Nederbördsmängden samt lufttemperaturen kan påverka grundvattennivåer och därmed också 
spridningsförutsättningar för föroreningar i marken. Grundvattennybildningen modelleras att 
minska med 0 – 10 % i Stockholmsområdet fram till 2071 – 2100 i grövre jordarter, såsom sand, 
medan en tydligare minskning av 10 – 20 % beräknades för morändominerande mark (SGU, 
2007). Förändringar av grundvattennybildning kommer till viss del återspeglas även i framtida 
grundvattensmedeldjup vilka bedöms stanna på liknade nivåer som de vi ser idag i grova 
jordarter, men som bedöms minskas med 0,1 – 0,3 m i moränjordar i Stockholmsområdet (SGU, 
2007). 
 
Enligt SGU:s kartvisare utgörs stora delar av det område som fastigheten ligger på av 
postglacial lera som underlagrar fyllnadsmassorna. Öster om fastigheten går berg-i-dagen och 
mot nordöst återfinns postglacial sand. Fyllnadsmassorna inom fastigheten utgörs 
huvudsakligen av grusigt, stenigt och sandigt material enligt den miljötekniska 
markundersökningen och har en varierande mäktighet mellan 0,3 – 1,6 m (Sweco, 2017). 
Dessa förutsättningar tyder på en generellt hög genomsläpplighet för grundvattenflödet i 
området. Den underliggande leran däremot bedöms vara ett tätande skikt med låg 
genomsläpplighet. 
 
Den miljötekniska markundersökningen påvisade generellt låga halter förorenande ämnen 
ifyllnadsmassorna inom fastigheten. PAH-H påträffades i lite förhöjda halter, men enbart i ett 
prov och i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. PAH:er är hydrofoba förbindelser 
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som generellt binder till partiklar och organiskt material i marken och påträffas därför sällan i 
större koncentrationer i vatten (WHO, 2013). PAH:er med låg molekylvikt (PAH-L) är flyktigare 
än PAH:er med hög molekylvikt (PAH-H), dvs sistnämnda är mindre vattenlösliga och har 
mindre benägenhet att lakas ur jorden. 
 
PAH-H föroreningen som påträffades i den miljötekniska markundersökning 2017 kommer 
saneras i samband med kommande schaktarbeten inom fastigheten. Således bedöms risken för 
eventuell framtida spridning av påträffad förorening till följd av ökad nederbörd som mycket låg, 
närmast obefintlig. Två grundvattenrör installerades på fastigheten i samband med 
markundersökningen 2017, GV16S008 cirka 20 m nordöst om påträffad förorening samt 
GV16S009 cirka 10 m sydväst om denna. Grundvattenrören installerades ner 2 m respektive 
2,5 m under markytan. GV16S008 var torr och kunde därför inte provtas. Också GV16S009 
visade dålig tillrinning men ett prov kunde hämtas ut. I det analyserade grundvattenprovet 
påträffades inga halter över tillämpade riktvärden, och PAH:er påträffades inte i halter över 
laboratoriets rapporteringsgräns. Således görs bedömningen att grundvattnet i området inte 
påverkas märkbart av föroreningen.  
 
Baserat på de generella förhållanden på plats, den utförda utredningen av 
föroreningssituationen, kunskap om föroreningarnas rörelser i marken samt den planerade 
saneringen, bedöms laknings- och spridningsförutsättningar för påträffad förorening som mycket 
låg, trots bedömningen av den modellerade ökningen av nederbördsmängd i samband med 
framtida klimatförändringar. 
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