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1 Allmänt 

1.1 Uppdrag 
Iterio AB har på uppdrag av Ikano Bostad AB utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning i en tidigare grustäkt vid Slättmalm i Botkyrka 
kommun. Undersökningsområdenas läge och ungefärliga avgränsning kan ses 
enligt figur 1. 

 
Figur 1. T.v. visar flygbild över den tidigare grustäkten och t. h. visar ett utklipp över området från google maps, 
undersökningsområdena är markerade med orange och röd rektangel.  

1.2 Bakgrund 
Den tidigare grustäkten ingår i en ny detaljplan (Detaljplan för Slättmalm del 1, 
Malmbro gård 1:4 m. fl. fastigheter i Botkyrka kommun) som avser möjliggöra en 
exploatering av området till ett bostadsområde. Iterio har i ett tidigare skede 
utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning1 på uppdrag av Knut 
Jönsson Byggadministration. Undersökningen omfattade fastigheten Vårsta 
1:14 i den södra delen av området vid infarten till den tidigare grustäkten. 
Syftet med undersökningen var dels att utreda föroreningssituationen i ytliga 
jordlager samt att kartlägga utbredningen av asfalt inom 
undersökningsområdet. Rester av asfalt i marken hade upptäckts på flera 
platser inom undersökningsområdet i samband med geotekniska sonderingar. 
Resultaten påvisade dels förekomst av sammanhängande asfaltslager under 
markytan samt generellt förekommande asfaltrester i markytan. 
Laboratorieanalyser påvisade asfalt med förhöjda PAH-halter (70 mg/kg) vilket 
kan indikera förekomst av tjärasfalt i en provpunkt. Provtagning och 
laboratorieanalyser av jordlager direkt underliggande asfalt påvisade dock ingen 
påverkan i jord från ovanliggande asfaltlager och ingen omfattande 
föroreningssituation i jord bedömdes föreligga inom undersökningsområdet. 

I Länsstyrelsens samrådsyttrande från 2017-12-15 ansåg man att 
undersökningen från 2016 inte hade gjorts på rätt plats. Från uppgifter i MIFO 
– databasen framgår att det mobila asfaltverket istället ska ha legat längre in 
och centralt i grustäkten. Asfaltverket ska som minimum ha funnits på platsen 
mellan 1974 - 1975 och ha producerat cirka 45 000 ton asfalt årligen. 

                                                
1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka 
kommun. Iterio AB 2016-04-28.  
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Länsstyrelsen ansåg en kompletterande undersökning behövdes för att 
klarlägga föroreningssituationen även inom detta område. I figur 2 framgår den 
tidigare placeringen av det mobila asfaltverket enligt länsstyrelsens webbgis, se 
ifylld blå stjärna.  

 
Figur 2. Utsnitt från länsstyrelsens webbgis där den antagna tidigare placeringen av det mobila asfaltverket är markerad 
med blå ifylld stjärna.  

1.3 Syfte 
Syftet med utförd miljöteknisk markundersökning är att översiktligt kartlägga 
föroreningssituationen inom det område centralt i grustäkten där det tidigare 
mobila asfaltverket ska ha stått enligt länsstyrelsens webbgis (Figur 2). I 
föreliggande rapport redovisas dels resultaten från de efterforskningar som 
gjordes för att klarlägga asfaltverkets placering samt resultaten från den utförda 
miljötekniska markundersökningen.  

2 Områdesbeskrivning och historik 

2.1 Allmänt 
Undersökningsområdet ligger centralt i den tidigare grustäkten öster om Vårsta 
längs med väg 225. Marken består idag av kuperad terräng med grusiga och 
sandiga ytor samt tät lågvuxen tallskog.   

2.2 Historik 
Inom ramen för denna undersökning har en kortfattad historik utredning för 
att klarlägga det mobila asfaltverket placering utförts. Vid sökning via 
länsstyrelsernas MIFO - databas framgår att det inom fastigheten Malmbro 
gård 1:4 ska ha funnits ett mobilt asfaltverk. Platsen är utpekad av en muntlig 
källa som troddes vara en lokal hembygdsförening. Hembygdsföreningen sökts 
men ingen kontakt har kunnat upprättas. Vidare identifieras förekomsten av 
asfaltverket i en inventering av kross- och asfaltverk inom Stockholms län, 
framtagen av Länsstyrelsen år 1976. 

Flygbilder från 1971 samt 1974 inhämtades från lantmäteriet. Utsnitt från 
flygbilderna redovisas i bilaga 1 med markeringar kring de två objekt som ligger 
i närheten av den plats som anges i länsstyrelsens MIFO – databas och   
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som antas kan ha varit det tidigare asfaltverket. För att kunna plocka ut 
koordinater för dessa områden gjordes en geo-referering av flygbilderna i 
ArcGIS. Dessa användes sedan till i fält för att avgöra avgränsningen av 
undersökningsområdena för fältundersökningar. Baserat på de detaljer som 
framgår av flygbilderna bedöms det södra av de två identifierade objekten vara 
det som mest liknar ett asfaltverk. Inget av de två objekten överensstämmer 
precist med den placering som anges i länsstyrelsens MIFO – databas. Bägge 
objekten ligger dock inom samma område i den tidigare grustäkten och då den 
utpekade platsen i länsstyrelsens MIFO – databas endast baserades på en 
muntlig källa bedömdes detta kunna vara trolig felkälla.  

3 Omfattning och utförande 

3.1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes den 5 september  
2018. Provtagning av jord utfördes genom provgropsgrävning med grävmaskin 
i totalt 7 punkter. Provgroparna grävdes ned till max 1,5 meters djup. Provet 
uttogs som samlingsprov per 0,5 meter alternativt vid övergång mellan 
jordlager. Fältanteckningar med jordlagerföljd redovisas i bilaga 2.  

Provpunkternas placering anpassades på plats under pågående provtagning 
baserat på framkomlighet och för att täcka in hela undersökningsområdet 
Provpunkternas lägen framgår av figur 3.  

 
Figur 3. Utsnitt över nutida flygfoto över den tidigare grustäkten. Undersökningsområdena är markerade med orange och 
röd rektangel och provtagningspunkter är markerade med gröna punkter.  
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3.2 Analysomfattning 
Utvalda jordprover, totalt 4 jordprover, analyserades på laboratorium avseende 
innehåll av metaller och PAHer. Två av proverna analyserades även för 
innehåll av organiskt kol (TOC).   

Samtliga analyser är ackrediterade och har utförts av ALS Scandinavia. 
Analysprotokoll redovisas i bilaga 3. 

4 Resultat 

4.1 Markförhållanden och fältobservationer 
Jordlagren inom det södra undersökningsområdet består överlag av ett sandiga 
och grusiga jordlager som överlagras av ett tunt lager förna. I det norra 
området bestod jordlagren huvudsakligen av sandig jord med inslag av silt och 
lera. I en av punktera förekom ett cirka 0,25 meter mäktigt bärlager av 
krossmaterial följt av pinnmo på berg. För övrigt förekommer ytligt berg i 
delar av det norra undersökningsområdet.  

I den sydligaste delen av det södra undersökningsområdet drygt 20 meter söder 
om provpunkt 18IT03PG noterades en uppbyggd bank som kantats med 
markträ (slipers). På grund av mycket tät skog gick det inte att utföra någon 
provgropsgrävning i detta område.  

4.2 Föroreningssituationen i jord 
Samtliga resultat och relevanta riktvärden3,4 framgår av bilaga 4.  

Halterna av koppar från en av punkterna i det södra undersökningsområdet 
överskrider riktvärdet för känslig markanvändning3. Inga andra metaller 
överskrider riktvärden för känslig markanvändning.  

Samtliga halter av PAHer underskrider laboratoriets rapporteringsnivå för den 
använda analysmetoden.   

5 Resultatbedömning och rekommendationer 
Den utförda miljötekniska markundersökningen är översiktlig och har omfattat 
jordprovtagning i sju provpunkter. Sammanfattningsvis visar undersökningen 
att: 

• Halter som överskrider de generella riktvärdena för KM har detekterats 
i ett av jordproverna. Halterna av koppar överskrider marginellt 
riktvärdet för känslig markanvändning i punkten 18IT02PG 0 – 0,5 m 
inom det södra undersökningsområdet. Den uppmätta halten ligger 
inom intervallet för laboratoriets felmarginal sett till riktvärdet för 
känslig markanvändning och det går inte med säkerhet säga att den har 
uppkommit på grund av tidigare verksamheter i området 

• Generellt påvisas ingen allvarlig föroreningssituation i ytliga jordlager 
inom de två undersökningsområdena och jordlagren inom området kan 
till stora delar antas vara naturligt avlagrade jordarter 
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• Resultaten från laboratorieanalyserna ger inga nya indikationer på vart 
det tidigare asfaltverket kan ha legat. Den mest troliga placeringen 
bedöms fortsatt vara det område från den första undersökningen3 där 
asfaltlager och asfaltrester påträffades i relativt omfattande mängder 

Baserat på resultaten från utförd miljöteknisk markundersökning är det Iterios 
bedömning att ingen omfattande föroreningssituation i jord föreligger inom 
undersökningsområdena. Halter som överskrider riktvärden för KM 
förekommer endast i en av provtagningspunkterna och bedöms inte föranleda 
behov av åtgärder med hänsyn till den planerade markanvändningen. 
Resultaten från undersökningen ger ingen ny information kring det tidigare 
asfaltverkets placering.  

Provtagning i området där banken med kantslipers konstaterats kunde vid 
undersökningstillfället inte nås på grund av tät skog. Området går inte att 
provta utan att skog fälls för att en borrbandvagn eller grävmaskin ska kunna 
komma fram. I detta skede bedöms sådan åtgärd som orimlig utan omfattande 
ingrepp i lokalmiljön. Särskild vaksamhet på förändringar i markens 
beskaffenhet bör därav vidtas vid schakt- och anläggningsarbete i dess 
närområde. 
I övrigt gäller de allmänna rekommendationer som angavs i rapporten för den 
tidigare utförda undersökningen2. 

 

                                                
2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Vårsta 1:14, Slättmalm, Botkyrka 
kommun. Iterio AB 2016-04-28.  


