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Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: Charlotta Sundelin
147 85 Tumba

PM
Komplettering gällande vägtjära inom detaljplan 4 på f.d. F18 i
Tullinge, Botkyrka kommun.
Inledning
I ett samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Stockholm län 2013-07-01 menar Länsstyrelsen att det inte framgått ur
tidigare inlämnad PM (ÅF Infrastruktur AB, 2013) om huruvida marken där tjärasfalt påträffats inom berört område
undersökts med avseende på PAH.
Området i detaljplan 4 som berörs i föreliggande fall är belägen på den östra delen av rullbana 06-24. Tidigare
utförd undersökning omfattar den västra delen av rullbana 06-24, rullbana 33-15 och vägar strax norr om berört
område.
ÅF Infrastruktur AB har på uppdrag av Riksten Friluftsstad AB upprättat denna kompletterande PM för att redovisa
resultaten efter utförd undersökning gällande vägtjära (stenkolstjära) på delar av rullbanorna och på vägen inom
flygplatsområdet samt ge en bedömning ifall ytterligare undersökningar behövs.

Utförda undersökningar av vägtjära
Vägtjära (stenkolstjära) har påträffats i asfaltsbeläggningen på delar av rullbanorna samt på vägar inom
flygplatsområdet. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla stenkolstjära då man tidigare använt det som
bindemedel i bituminösa beläggningar.
En undersökning utfördes av Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 2003 där totalt 106 borrkärnor och ett
flertal provgropar grävdes i asfaltbeläggningen på rullbanorna och i vägar (Jacobson, 2003). Borrpunkterna är
tagna från relativit ytliga djup, medan provgroparna sträcker sig från markytan ner till ca 1 – 1,5 meter under
markytan.
Enligt borrkärnor och utförda uppgrävningar förekommer ett eller flera lager med tjärindränkt makadam i
beläggningskonstruktionen. Utredningen visar att den tjärindränkta makadammen använts till bärlager på stora
delar av rullbana 06-24, inom vissa delar av rullbana 33-15 och på vägar inom det gamla flygfältsområdet.
Trots att halten tjära och PAH varierar inom dessa områden har man kunnat konstatera att betydligt högre halter
påträffats i bana 06-24. Detekterbara halter av PAH i underliggande material har endast påvisats på denna bana
då den indränkta makadammen ligger direkt på bärlagergruset, vilket medför att enstaka tjärpartiklar trängt ned i
underliggande lager. På bana 33-15 har indränkt makadam lagts på en gammal asfaltsbeläggning, vilket har
förhindrat tjärhaltiga partiklar från att vandra nedåt i de obundna lagren.
De detekterbara halterna av både summa cancerogena och summa övriga PAH ligger dock långt under de
generella riktvärdena för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). I några enstaka fall ligger summa cancerogen
PAH i nivå med eller överstiger riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM). Detta har med stor sannolikhet inte
skett genom urlakning orsakad av vatten, utan snarare genom partikelomlagring där lösa tjärpartiklar kunnat
tränga ned i de obundna lagren under den tjärindränkta makadammen. De halter av PAH som överstiger KM har
huvudsakligen påträffats mellan 0,4-1 meters djup. I några enstaka fall har det även påträffats i ytligare respektive
djupare lager, men som maximalt ner till ca 1,3 meter under markytan.
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Förutom provtagning i rullbanorna och på vägen har prover också tagits i marken bredvid banorna och vid sidan
av vägen. Inga halter av PAH har kunnat detekteras i dessa provgropar som tagits i marken alldeles intill
rullbanorna eller i den förmodade riktningen för ytligt grundvatten från banan.
Utöver markproverna har även vattenprov tagits i Tullinge vattenverk och i Bysjödammen. Inga halter över
detektionsgränsen har påvisats för summar cancerogen PAH respektive summa övriga PAH.

Bedömning
Enligt enhållna resultat från undersökning utförd i närområdet bedöms ingen urlakning ske från vägtjäran på
rullbanorna 06-24 respektive 33-15 samt från vägen till omgivande mark och material.
Då provtagningarna genomförts i nära anslutning till aktuellt objekt är det därför rimligt att anta att även liknande
förhållanden råder inom det område som berörs av detaljplan 4. ÅF Infrastruktur bedömer därmed att inga
ytterligare behov av provtagning av mark med avseende på PAH i nuläget är motiverat. Däremot kan det uppstå
behov att provta mark i samband med den kommande exploateringen.
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