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Abstract 

This master thesis encompasses an inventory and risk classification of four disused 

landfills within the municipality of Uppsala, Sweden. The model of the classification; 

”Method of Surveying Contaminated Sites” is developed by the Environmental 

Protection Agency and can be used as a framework to investigate and describe the 

environmental damage and the level of risk for each object. The risk classification 

model has a rating from 1 to 4, where 1 represents a very high risk while 4 is a small 

risk. Risk class depends largely on the type of land use that exists on the object, and 

hence, various benchmarks must be taken into account. Land use controls the 

activities that may occur and thus the groups that may be exposed and to what extent 

it can be done. A piece of land is said to be polluted if the detected contamination 

level exceeds the background value. However, no risk class in itself means a heavily 

polluted area. The risk classification should more be seen as a tool to develop priority 

areas for further work The landfills in this inventory are all located in close contact 

with the Uppsala esker, and are situated in a water protection area, placing them at a 

high priority level. Contamination dispersion depends largely on the surroundings and 

soil conditions. Hence, it has been deemed important to shed light on the geological 

and hydrogeological settings for the Uppsala area. During the investigation, weight 

has been placed on the legal aspects under the environmental code in terms of 

responsibility of finishing old landfills. The report, together with the inventory and risk 

classification is aimed to be helpful to the municipality when it comes to declaring 

burden and thus serve as a basis for continuing work on the cases. Of the surveyed 

landfills contained in this report, three of the four are placed in class 3, which means 

relatively simple remediation. One landfill has been placed in class 2nd. 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Denna magisteruppsats har utförts på uppdrag av miljökontoret i Uppsala och 

omfattar inventering och riskklassning enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas 1 

och 2 av nedlagda lokala deponier inom Uppsala kommun. Den här 

riskklassningsmodellen har en gradering från 1 till 4 där 1 innebär en mycket stor risk 

medan 4 innebär en liten risk. Riskklassen beror på vilken typ av markanvändning 

som råder på objektet, och därav måste olika riktvärden beaktas innan en riskklass 

tillsätts. Markanvändningen styr de aktiviteter som kan förekomma och därmed vilka 

grupper som kan exponeras och i vilken omfattning detta kan ske. En mark kan 

sägas vara förorenad om den påvisade halten överstiger bakgrundsvärdet. Man ska 

komma ihåg att riskklassningen i sig inte påvisar ett starkt förorenat område, utan 

den ska mer ses som ett hjälpmedel för att ta fram prioriterade områden för fortsatt 

arbete. Av de inventerade deponierna som inryms i denna rapport har tre av fyra 

placerats i riskklass 3, vilket innebär relativt enkla efterbehandlingsåtgärder.  En 

deponi har placerats i riskklass 2. Föroreningsspridningen beror till stor del på hur 

omgivningarna och markförhållandena ser ut. Därav har det bedömts viktigt att 

belysa dessa delar och vad som utmärker sig för Uppsalaområdet. Under arbetet har 

vikt lagts vid juridiska aspekter enligt miljöbalken vad gäller efterbehandlingsansvaret 

av gamla deponier. Rapporten ska, tillsammans med MIFO-inventeringen, till största 

möjliga mån ligga till hjälp för kommunen när det kommer till att utlysa ansvarsbörda 

och på så sätt fungera som ett underlag för fortsatt arbete med ärendena.  
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1. Inledning 
 
Deponering av avfall är ett ämnesområde som på senare år har fått ökad 
uppmärksamhet då konsekvenserna på miljön har blivit mer påtagliga, samtidigt som 
kunskaperna om förorenad mark har vidgats och medfört bättre 
efterbehandlingsåtgärder. Inställningen till att deponera avfall har minst sagt varierat 
genom åren, innan miljöproblemen blev mer allmänt omdebatterade i slutet av 60-
talet låg fokus bara på att bli av med avfallet. Avfallet kördes då ut till olika platser 
och tippades, ofta inte alltför långt ifrån bebyggelsen, där marken ansågs mer eller 
mindre värdelös eller oattraktiv. I lagtexten används ordet ”avstjälpningsplats” ända 
fram till 1974 (Sundqvist, 2005). Tilltron till naturens egna förmåga att oskadliggöra 
olika typer av avfall kan tidigare sägas vara aningen överoptimistisk, att allt större 
mängder avfall deponerades, inte minst olika syntetiska material som tillkom under 
1900-talet, gjorde inte saken bättre. Det innebar bl.a. att kapaciteten för olika 
nedbrytningsprocesser överskreds och gjorde nedbrytningsprocessen långsam 
(Östman, 2005). Med tiden har sedan kraven på utformningen av deponier skärpts, 
omhändertagande av lakvatten och sluttäckningsmetoder är exempel på tekniker 
som uppkommit efter dessa krav. Man ska dock komma ihåg att deponering anses 
som en sista lösning då inga andra rimliga metoder finns tillgängliga, exempelvis 
återvinning eller att skicka avfallet till förbränning.  
      Förorenad mark kan sägas ha blivit ett samhällsproblem på många platser i 
landet i och med att markanvändningen har blivit större. Rivningar och 
nybyggnationer medför att föroreningar i mark upptäcks och kommer upp, vilket 
ibland kräver omfattande saneringsåtgärder. Industrier har innan införandet av 
miljöskyddslagen 1969 länge ansetts som en bov i dramat, exempelvis släpptes 
processvatten nästintill obehindrat ut i olika vattendrag, farligt avfall fylldes ofta i 
begagnade oljefat eller andra behållare och dumpades i vattendrag eller grävdes ner 
etc. (Östman, 2005). Det tidigare hanterandet av avfall har således bidragit till 
resultatet av vad vi idag får erfara. Dessa gamla miljöskulder har slagit olika hårt på 
åtskilliga platser i landet, en del platser anses som akut förorenade där åtgärder 
behöver sättas in snabbt. Vid andra platser är marken mindre påverkad. I många fall 
kan det dessutom diskuteras huruvida åtgärdande av gamla avfallsupplag bidrar till 
det bättre eller ej, ibland kan alternativet att låta föroreningarna ligga kvar i marken 
vara att föredra, istället för att gräva upp marken och låta dessa exponeras. Detta 
innebär ofta dessutom till att föroreningarna måste transporteras till deponi för farligt 
avfall dvs. problemet förflyttas mer eller mindre till annan plats. 
      Införandet av miljöbalken 1999 och även deponeringsförordningen har inom 
svensk lagstiftning bidragit till en större klarhet kring olika förhållningssätt och 
hanteringen av avfall. Sedan år 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall 
(Sundqvist, 2005). Numera är det endast de avfallsslag som inte kan eller bör 
behandlas på annat sätt som deponeras. Genom skärpt lagstiftning inom EU ställs 
högre krav på en deponis lokalisering, dess tekniska beskaffenhet och avfallets 
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egenskaper. Detta har lett till att många anläggningar avslutats. Vad gäller nedlagda 
avfallsupplag så kan det emellertid vara vanskligt att reda ut vem som bär ansvaret 
för dessa gamla miljösynder. I miljöbalkens tionde kapitel finns de bestämmelser som 
reglerar vem som är ansvarig för att utreda och efterbehandla områden som är så 
förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Enligt huvudregeln är det den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller 
har vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen, den s.k. 
verksamhetsutövaren, som är utrednings- och efterbehandlingsansvarig. Även en 
fastighetsägare kan bli ansvarig.  

 

1.1 Bakgrund till projekt 

I Uppsala kommun finns omkring 100 äldre, nedlagda deponier som utgör risk för 
betydande miljöpåverkan och dessa områden behöver därför identifieras, riskklassas 
och eventuellt åtgärdas (Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Uppsala, 2012). I Uppsala 
är det miljökontoret som ansvarar för tillsynen och inventeringen av de nedlagda 
deponierna. Länsstyrelsen ger bidrag och stöd till kommunerna för undersökningar 
och efterbehandlingsinsatser samt ger vägledning till de kommunala 
tillsynsmyndigheterna. Kunskaperna om deponierna är i dagsläget låg. I början av 
1980-talet klassificerades äldre avfallsupplag och den klassificeringen utgjorde 
grunden när Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Uppsala kommun under 
1993 inventerade totalt 94 nedlagda deponier. Under 1994 - 2001 inventerades 
sedan ytterligare 13 områden. Dessa inventeringar mynnade ut i två rapporter; 
”Preliminär riskklassificering av Uppsala kommuns äldre avfallsupplag” samt 
”Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala kommun” 
(Avfallsplan, Uppsala kommun, 2004). SGU:s riskklassificering liknar riskklassningen 
som används i Naturvårdsverkets MIFO-metod (Naturvårdsverket, Rapport 4918) och 
innebär att man gör en sammanvägd bedömning av riskerna för hälso- eller 
miljöskador vid ett förorenat område. I bedömningen utgår man från föroreningarnas 
farlighet, nivåer, spridningsförutsättningar och områdets känslighet. Det finns fyra 
olika riskklasser där riskklass 1 innebär mycket stor risk och riskklass 4 innebär liten 
risk.  

      Under hösten år 2004 förde Länsstyrelsen in samtliga uppgifter om de 
riskbedömda deponierna i den så kallade MIFO-databasen och i januari 2012 fanns 
uppgifter om totalt 125 deponier i databasen. Samtidigt granskades SGU:s 
riskklassificering för ett antal deponier för att bedöma om den uppfyllde kraven för 
riskklassning enligt MIFO-metodiken. Granskningen visade på att riskbedömningen 
inte helt uppfyllde kraven för en riskklassning i enlighet med MIFO (Länsstyrelsen, 
Uppsala Län, 2007). Oklarheterna berörde främst utförda provtagningar och 
tolkningar av provtagningsresultat för lakvatten. I två fall ansågs även deponierna ha 
tilldelats en alltför låg riskklass. År 2007 gjorde Länsstyrelsen ett urval av 18 stycken 
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nedlagda deponier som ansågs särskilt viktiga att inventera. De utvalda deponierna 
ligger inom inre vattenskyddsområde eller har tilldelats en hög riskklassificering. Ett 
fåtal valdes ut trots en låg riskklassificering på grund av att man funnit höga 
föroreningsnivåer på platsen, att de har en uppskattad utbredning på över 10 000 m2 
och/eller att de ligger på genomsläppliga jordarter. Även miljökontoret gjorde under 
2007 en sammanställning av vilka deponier som borde prioriteras vilket resulterade i 
ett urval på 23 stycken nedlagda deponier. Dessa två urval resulterade i en 
sammanställning av 22 nedlagda deponier som kommunen och Länsstyrelsen anser 
borde prioriteras för vidare utredning och åtgärder. 

 

1.2 Projektbegränsning 

Under riskklassningsmomentet har fyra deponier behandlats. Till en början föreslogs 
omkring ett tiotal deponier men antalet har med tiden minskat. Detta eftersom 
riskklassningen i sig tar en förhållandevis lång tid att genomföra samt för att tiden för 
rapportskrivning inte ska bli för knapp. När det kommer till gamla 
deponiverksamheter kan efterforskningen dra ut på tiden vilket gör att en prioritering 
av deponier har ansetts angelägen för att passa inom ramen för detta projekt. 

 

1.3 Syfte och metod 

Syftet med denna rapport har varit att utföra riskklassning av nedlagda deponier i 
Uppsala kommun utifrån länsstyrelsens framtagna lista över prioriterade objekt. 
Därtill har även avsikten varit att beskriva spridningsförutsättningar samt de 
vanligaste transportprocesserna i en deponi med hänsyn till de rådande geologiska 
och hydrogeologiska förhållandena i Uppsalaområdet. Riskklassningen av 
deponierna har genomförts genom Naturvårdsverkets metod (MIFO), som bygger på 
en sammanvägd bedömning av riskerna för hälso- eller miljöskador vid ett förorenat 
område. I övrigt är studien i första hand att betrakta som en litteraturstudie, därtill har 
miljökontorets egna databas ”Ecos” och karttjänsterna ”Kartinfo” samt 
”Uppsalakartor” använts som tillhandahålls av miljökontoret via lantmäteriet. Från 
SGU har karttjänsten ”Kartgeneratorn”, ”Brunnsarkivet” samt ”Sårbarhetskartan för 
grundvatten” använts. I viss mån har även länsstyrelsens GIS-tjänst samt 
Riksantikvarieämbetets kartor använts. Besök vid de olika deponierna har gjorts för 
att komplettera riskbedömningen med fotografier samt för att få en större uppfattning 
om hur områdena i fråga har förändrats sedan tidigare riskklassning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Uppsala ur ett kvartärgeologiskt perspektiv 

Det uppländska landskapet kännetecknas ofta som typiskt platt med någon enstaka 
åsrygg uppstickandes här och var. Men faktum är att Uppsala, liksom många andra 
låglänta platser i vårt land har präglats av helt andra förhållanden. För ungefär 2 
miljarder år sedan täcktes Uppsalaområdet av ett stort hav insprängt av vulkaniska 
öar. Här avsattes vulkaniska och sedimentära bergarter på land och i havet. Magma 
från jorden inre pressades upp genom berggrunden och bildade djupbergarter som 
gabbro och granit. De sediment som avsattes på havsbotten runt vulkanerna 
omvandlades med tiden bl.a. genom sedimentation till exempelvis kalksten och 
lerskiffer, där den förstnämnde är typisk för den uppländska berggrunden.  Med tiden 
har sedan kontinenter kolliderat, genom s.k. konvergens, varvid bergarterna 
veckades och har genom kompressionen bildat bergskedjor likt dagens Alperna. 
Genom århundraden har sedan bergskedjorna eroderats ner av exogena processer, 
exempelvis genom väder och glaciärers framfart. Resultatet, den typiska platta 
Uppsalaplatån, har bidragit till att vi idag kan se de bergarter som en gång bildats 
djupt nere i berggrunden. Stadsskogen i Uppsala är här ett exempel där vi idag ser 
äldre graniter som man brutit och använt som gatsten i staden.  

      För drygt två miljoner år sedan blev jordens klimat kallare och inlandsisar började 
periodvis täcka Uppsalatrakten. Kvartärtiden har präglats av kallare perioder, s.k. 
glacialer och varmare perioder, interglacialer (Lundqvist & Robertsson, 2009). 
Inlandsisen har pressat ner och eroderat landskapet och bidragit till de olika typer av 
landsformer som vi idag ser. Den senaste istiden, Weichsel, sträcker sig drygt 
100 000 år tillbaka i tiden och har präglats av både varma och kalla perioder, och kan 
sägas ha bidragit till det jordtäcke som idag täcker stora delar av Skandinavien. De 
äldsta hittills daterbara avlagringarna i Sverige har dock kunnat härledas till den s.k. 
Holstein-interglacialen, som tros ha inträffat för mellan 250 000 och 200 000 år sedan 
och varat i ca 20 000 år (Lundqvist & Robertsson, 2009). Sveriges jordtäcke skiljer 
sig beroende på var man geografiskt befinner sig i landet. Morän är den i särklass 
vanligaste jordarten, den täcker ungefär 75 % av Sveriges markyta och bildades när 
inlandsisen bröt loss eller slipade berggrunden. Materialet krossades och blandades 
med äldre jordarter. Därför består moränen av varierande kornstorlekar och fragment 
såsom block, sten, grus, sand, silt och lera. Man brukar därför definiera jordarten 
som osorterad eller ofullständigt sorterad (Fredén, 2009). Jordtäcket som idag 
inrymmer Uppsalaområdet bildades huvudsakligen strax innan och efter den senaste 
inlandsisens avsmältning för drygt ca 10 000 år sedan. Smältvattnet från inlandsisen 
samlades under isen och forsade fram som strida älvar i en tunnel ut till ismynningen. 
På botten av isälven och i mynningen avsattes grövre material som block, sten, grus 
och sand, vilket idag utgör Uppsalaåsen (se figur 1). Det är en typisk rullstensås på 
vilken domkyrkan och slottet i Uppsala idag är belägna. Det finkorniga materialet, silt 
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och lera, transporterades och avsattes på större avstånd från iskanten som s.k. 
distala isälvssediment. Dessa åsformationer avslöjar således 
smältvattenströmmarnas dräneringsriktningar och därmed i stort även isens 
rörelseriktning.  

 

Figur 1. Tvärprofil över Uppsalaåsen, strax söder om Uppsala (Efter SGU 2013). 

      När isen hade försvunnit var Uppsalatrakten starkt nedpressad under Östersjöns 
havsyta, vilket gjorde att enorma mängder lera avsattes på botten. Leran fyllde ut alla 
dödisgropar och sprickgångar i berggrunden, vilket har medfört att mäktiga lerlager 
har kunnat uppmätas på flera håll inom trakten. Vid Svandammen i Uppsala är 
lerlagren nästan 100 meter tjocka (jämför figur 2) (SGU, 2013). 
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Figur 2. Skisserat tvärsnitt över jordlagren i Uppsala. Tvärsnittet ger en uppfattning om lerans 
mäktighet (efter Bjerking AB 1988). 

Denna lera avsattes som glacial lera, dvs. den avlagrades över det tidigare avsatta 
materialet och förekommer i stort sett endast under högsta kustlinjen, HK, eftersom 
den sedimenterat i vatten. När landmassan sedan började höja sig igen utsattes 
dessa isälvsavlagringar för vågornas svallning. Viksta stentorg som ligger på toppen 
av Uppsalaåsen är ett tydligt exempel där vågornas inverkan har skapat ett sort 
sammanhängande klapperstensfält. Under svallningen omlagrades den glaciala leran 
och transporterades ut till lägre liggande områden och avsattes där som postglacial 
lera (Ericsson, 1996).  
      Dessa olika lertyper skiljer sig lite i sin beskaffenhet. Den glaciala leran innehåller 
varierande mängd lera och har avsatts i s.k. varv. Dessa varv avspeglar den 
årsrytmiska avsättningen under ett år. Ett varv består av ett ljust sommarskikt som 
succesivt övergår i ett mörkare vinterskikt. Därefter brukar man se en tydlig gräns för 
nästa års sommarskikts avsättning. Skikten skiljer sig som så att 
kornstorlekssammansättningen är grövre i sommarskiktet än vinterskiktet. Den 
organiska halten per torrsubstans är något högre i vinterskiktet än i sommarskiktet, 
vilket till största del beror på att det organiska materialet där är mindre utspätt av 
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mineralpartiklar än i sommarskiktet. Den totala järnhalten är högre i vinterskiktet än i 
sommarskiktet, vidare är vattenhalten högre i vinterskiktet. Den glaciala leran har ofta 
en rödbrun färg, vilket tordes härledas till utfällningen av tre-värt järn. Är leran ljusare 
till färgen så beror detta ofta på att leran innehåller en högre kalciumkarbonathalt. 
Halten är ofta högre i sommarskiktet än i vinterskiktet. Tydliga varv kan dock endast 
bildas då leran har avsatts i sött eller svagt bräckt vatten, s.k. diatakt sedimentation.  
Den postglaciala leran har istället en mer grå-blå färgsättning och har inte heller 
några tydliga varvskiktningar (Eriksson et al. 2005). Den mörkare färgen beror till 
största del på att den organiska halten är högre än i den glaciala leran. Vidare så 
hittar man ofta den postglaciala leran i mer låglänta områden eftersom den har 
bildats efter det att landhöjningen har börjat och som en produkt av vågornas 
svallning. När havet helt hade dragit sig tillbaka började Fyrisån att tränga fram 
genom landskapet, som har eroderat sig långsamt ner genom lerlagren. Då ån vid 
högvatten svämmade över och bräddades avsattes svämsediment, vilket är en ung 
jordart (se figur 1). Förbindelsen med havet var för omkring 1000 år sedan 
förhållandevis väl utvecklad, vilket vittnar om hur snabbt landhöjningsförloppet 
egentligen är (se figur 3).   

 

Figur 3. Uppsala för knappt 1000 år sedan. Efter SGU (2013), illustration: Marianne Ling-
Fischer. 

 

2.2 Leran som produkt 

Den stora lertillgången har bidragit till den omfattande tegeltillverkningen som inom 
Uppsalatrakten har varit en betydelsefull verksamhet, stora delar av centrala Uppsala 
stad är därför byggt av tegel. Lertäkterna hade sin största utbredning mellan åren 
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1950 och 1965 i både antal och areal innan de konkurrerades ut av andra 
byggmaterial. Kort därefter lades därför produktionen vid de flesta av dessa täkter 
ner och lämnades som ett stort öppet sår i marken. Vid den här tidpunkten 
expanderade Uppsala kraftigt, nybyggnationer, upprustningar, ny infrastruktur och 
nya stadsdelar växte fram, vilket krävde ett stort arbete och ofantliga mängder 
byggnadsmaterial. Arbetet gav givetvis upphov till enorma mängder schaktmassor 
och gamla rivningsmassor, vilket dumpades friskt som fyllnad i de gamla lertäkterna. 
Flera av täkterna låg centralt och öppet placerade bland husen, exempelvis i 
Svartbäcken och Fålhagen, vilket gjorde att mycket hushållsavfall också dumpades i 
täkterna. Många åkerier och industrier nyttjade även täkterna för tippning av 
industriavfall eftersom det ansågs som ett snabbt och billigt sätt att bli av med 
avfallet. Eftersom flera av täkterna låg centralt och lättillgängligt blev det nästintill 
daglig rutin att deponera avfall, vilket därav också gjorde det svårt att kontrollera vad 
som tippades och när, mestadels hann man endast rensa bort det grövsta av avfallet, 
exempelvis oljefat och trasiga bilar innan nästa tipplass var på väg in. Med den 
bakgrunden så är det lätt att förstå att andelen heterogent avfall i många av dessa 
gamla täkter är väldigt stor. Det går i många fall således inte att dra en generalisering 
av ett markprov för att förstå vad som kan finnas i just den täkten (Weber-Qvarfort, 
2011).  

      En konsekvens av de stora lertäkterna är att marken blivit mer sårbar att bryta 
ner främmande ämnen. Markens buffringskapacitet har därför minskat på många 
platser pga. för stora uttag. Under brytningstiden har man på vissa platser tagit upp 
all lera ända ner till friktionsjorden, vilket gör att risken för föroreningsspridning ökar 
markant. Under brytningstiden var efterfrågan på gult tegel, s.k. gulbrännande lera, 
av stort intresse. Det är framförallt lerans innehåll av järnoxid och kalk som är 
avgörande för färgen, nyanserna ligger i ett spann från ljust gult till mörkt rött och 
vidare till mörkt brunt. Generellt sett så gäller att ju mer kalkhalt desto ljusare sten. 
Om lerans innehåll av järnoxid är större än en tredjedel av kalkinnehållet kommer 
stenen däremot få en rödaktig färg (Gustavsson, 2008). Rödbrännande lera hittar 
man främst i de övre lagren där leran har urlakats på kalk medan den gula leran 
återfinns på större djup där kalken istället har anrikats. Som tidigare nämnts så 
innehåller jordtäcket i Uppland mycket kalk, vilket gjorde att brytningen således 
skedde på stort djup. För att slippa att gräva bort den överlagrande postglaciala leran 
grävde man ofta i stigande mark, vilket medför att schaktmassor som deponerats i 
sådana områden har kommit dikt an mot moränjorden (Weber-Qvarfort, 2011).  

      Här och var har man upptäckt arsenik i Uppsalas grundvatten, vilket tros härledas 
till att tegelstenarna under bränningsprocessen i brännugnarna har anrikats med 
kolstybb, vilket är ett slags finfördelat kol blandat med sand, lera och tjära 
(Nationalencyklopedin, 2013). Kolstybb innehåller en hög arsenikhalt, vilket kan ha 
spridit sig till grundvattnet efter att gamla tegelmassor har deponerats i täkterna. 
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2.3 Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten i anknytning till deponier 

Deponering av avfall ska alltid ses som en risk när man placerar det i naturen. 
Förfarandet har tidigare förklarats som en ”kontrollerad placering i naturen” 
(Naturvårdsverket, 2012), vilket givetvis kan diskuteras på många sätt. Centralt för 
denna typ av definition är att man tidigare helt enkelt saknade kunskap om hur avfall 
påverkade mark och vatten. Först efter att man började se effekterna i naturen togs 
allvar kring frågan. När man deponerar avfall innebär det att det kommer ligga i 
naturen under mycket lång tid, i princip för all evighet så till vidare att man inte gräver 
upp det igen. Detta innebär att det utgör en risk för omkringliggande mark och vatten, 
kanske inte under ett initialt skede men kan efter många år innebära att marken är så 
förorenad att den måste saneras pga. att den hotar människors hälsa eller miljön. Ett 
avfallsupplag kan ge upphov till flera olika typer av föroreningsutsläpp. Innehåller 
avfallet mycket organiskt nedbrytbart material kommer mikrobiologiska processer, 
främst genom anaeroba förhållanden att verka, och ge upphov till bildandet av 
gasformiga föreningar, främst metan (CH4) men också ammoniak, svavelväte etc. 
Det material som inte omvandlas till gas kommer att bli kvar som en stabiliserad 
humussubstans. Lakvatten är också en spridningsväg och kan sägas vara den på 
kort sikt största föroreningsrisken från ett avfallsupplag. Nederbörd kommer att 
infiltrera i upplaget och föra med sig föroreningar från avfallet, vilket kan spridas 
vidare ner till grundvattnet eller ytvatten (Sundqvist, 2005). Placeringen av en deponi 
kommer således ha stor inverkan på hur föroreningssituationen kommer att se ut. 

 

2.3.1 Transportprocesser  

Markens uppbyggnad och beskaffenhet avgör hur föroreningsspridningen i marken 
kommer att ske, men har också omvänt stor betydelse för förutsättningarna för en 
förorening att hindras att spridas. Flera olika fysikaliska processer ligger till grund för 
vattnets strömning i jord och berg. Nedan kommer de mest grundläggande 
transportprocesserna att beskrivas ytterligare: 

      Föroreningar i löst fas utgör vanligen den största spridningsprocessen i en 
deponi. Lösta föroreningar i vatten transporteras genom s.k. advektion, vilket kan 
beskrivas som masstransporten av ämnen i vattnets strömning (Berggren Kleja et al. 
2006). Här kommer faktorer som permeabilitet, hydraulisk konduktivitet, markens 
stratigrafi, grundvattenytans läge etc. att inverka på spridningen. Om föroreningen 
lyckas ta sig ned genom markvattenzonen i löst form kan den transporteras vidare 
med grundvattnet. Markvattnets och grundvattnets strömning drivs av gravitations- 
och kapillärkrafter (tryck). Gravitationen strävar efter att transportera vattnet vertikalt 
nedåt i marken, medan kapillärkraften vill utjämna tryckskillnaden och föra vatten i ett 
område av högt tryck, till ett område med lågt tryck, dvs. från ett fuktigt till ett torrt 
område (Grip & Rodhe, 1994). Kapillärkraften kan i markvattenflödet således verka 
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både uppåt och nedåt i marken, beroende av vattenhalten. Strömningskrafterna 
balanseras av friktionskrafter under transporten genom markens porstruktur. 
Transporthastigheten i markzonen och i grundvattnet kan beräknas genom Darcys 
lag: v=K×I/n, 
där v är vattnets hastighet (m/s), K är den hydrauliska konduktiviteten (m/s), 
I är den hydrauliska gradienten (dimensionslös) och n är jordmaterialets effektiva 
porositet (dimensionslös) (Rodhe, 1997). 
 
      Permeabiliteten är av stor betydelse för markens förmåga att släppa igenom en 
vätska i den omättade zonen, dvs. ovan grundvattenytan. 
Genomsläppligheten beror av jordens porositet, som i sin tur beror av jordens 
sammansättning av olika kornstorlekar, hur jorden är packad samt jordens vattenhalt 
(Nilsson et al. 2005). Flödeshastigheten i marken avgörs av den hydrauliska 
konduktiviteten, eller ledningsförmågan, och är av största vikt när man ska uppskatta 
en föroreningsspridning. Den hydrauliska konduktiviteten varierar beroende på 
jordart, men generellt kan man säga att ju högre flödeshastighet desto snabbare 
föroreningsspridning (se figur 4). En förorening kommer således t.ex. att 
transporteras snabbare i en morän med stor fluktuation av fragment och större 
porvolym gentemot en välpackad lera. Den hydrauliska konduktiviteten i en äldre 
deponi med mycket schakt- och fyllnadsmassor är normalt hög pga. innehållets 
heterogena sammansättning och förhållandevis lösa packning. 
 

 
Figur 4. Olika jordarters hydrauliska konduktivitet, samt exempel på darcyhastigheter vid 1% 
lutning. Ljusgrått fält anger osäkerhetsområden. Efter Naturvårdsverket (1999). 
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      Förorenat vatten kan också hitta skilda vägar genom en jordmassa i och med att 
det sker en omblandning längs flödesvägarna, s.k. hydrodynamisk dispersion. Detta 
uppkommer då det råder en variation av strömningshastigheten i markens 
vattenförande porer (Berggren Kleja et al. 2006). Eftersom vatten rör sig mycket 
snabbare genom breda än trånga porer och snabbare i centrum av varje por än längs 
porväggarna, kommer en del av föroreningssubstansen att röra sig snabbare än 
andra delar (Berggren Kleja et al. 2006). Graden av blandning beror av faktorer som 
porstorleksfördelning, medelflödeshastighet, vattenhalt m.m. Processen brukar delas 
in i en longitudinell och en transversell komponent. En longitudinell dispersion 
beskriver omblandning i riktning parallellt med grundvattnets huvudflödesriktning, 
medan den transversella dispersionen svarar för omblandning i vinkelrät riktning i 
förhållande till huvudflödesriktningen (Fetter, 1999). Flödet genom jordens porstruktur 
beror som nämnts av jordartens uppbyggnad och egenskaper, de två olika 
dispersionskomponenterna påverkas även av bl.a. friktion och den totala sträckan 
genom en jordmassa (se figur 5 & 6). 
 

 
Figur 5. Longitudinell dispersion. Efter Fetter (1999), anpassad av Nilsson (2009). 

 

 
Figur 6. Transversell dispersion. Efter Fetter (1999), anpassad av Nilsson (2009). 

 
      En annan spridningsmekanism som också bygger på omblandning är diffusion, 
vilket beskriver spridningen då lösta ämnen inte är jämnt fördelade i en vätska. På 
grund av koncentrationsgradienter tenderar ämnen att diffundera från områden där 
deras koncentrationer är högre till områden där de är lägre, dvs. det sker en 
tryckutjämning av vätskan (Berggren Kleja et al. 2006). Diffusionen blir ofta märkbar 
om vattnets strömningshastighet i marken är låg, vilket gynnar spridningsförloppet. 
Detta kan därför bidra till konsekvensen att spridningen av föroreningar också kan 
ske genom täta lerlager (Eriksson & Frändén, 2010). En sådan typ av spridning kan 
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ha stor betydelse vid deponier av modernare utformning. Dessa är ofta konstruerade 
med mycket täta täckskikt och bottenbarriärer för att förhindra vattenspridning. 
Diffusionsprocessen tar dock inte hänsyn till detta utan kan även ske i ett sådant 
lågpermeabelt skikt, vilket gör att denna typ av spridning kan bli dominerande i en 
sådan deponi. Diffusion kan dock sägas ha den största inverkan vid utlakning av 
föroreningar ur ett avfallsmaterial, där avfallspartiklarna effektivt kan bidra till att 
föroreningar diffunderar till lakvattnet.  
Är materialet lättlakat sker diffusionen snabbt och halten föroreningar i lakvattnet blir 
således stor och vice versa (Nilsson et al. 2005). 
 
      Likväl som att risken för föroreningsspridning ökar i marken och i grundvattnet så 
verkar även olika processer som hindrar spridningen. Dessa processer kommer inte 
att beskrivas ytterligare i denna rapport, utan endast nämnas kort i det följande. 
Kvarhållande processer kan samverka med varandra för att effektivt fördröja en 
spridningseffekt, dvs. det sker en fördröjning, eller en s.k. retardation. Generellt så 
sker föroreningsspridningen långsammare än grundvattnets flödeshastighet, vilket 
beror på bl.a. utspädningseffekter, sorption, kemisk omvandling etc. Även andra 
faktorer som pH, växtlighet, syretillgång, temperatur osv. har inverkan på spridningen 
(Nilsson et al. 2005). 
 

2.3.2 Lokalisering 

Idag ställs stora krav på hur deponering av avfall ska gå till, exempelvis får inte 
flytande avfall deponeras (8 § Förordning 2001:512), inte heller får avfall som inte 
genomgått behandling deponeras (14 § Förordning 2001:512). Idag finns inte många 
deponier kvar pga. en hårdare lagstiftning. Deponier där det idag pågår verksamhet 
har fått strängare krav, bl.a. vad gäller ämnen som får tas emot samt kontroll och 
registrering av de ämnen som inkommer till deponin. Lokaliseringen av deponin är 
viktig att beakta för att i största möjliga mån minimera risken för läckage (18 § 
Förordning 2001:512). Faktorer som här är viktiga att ta hänsyn till är följande:  

 Avståndet till bostadsområden, tätbebyggelse, rekreationsområden, 
jordbruksmark, vattenområden och farleder etc. 

 De geologiska förhållandena vid platsen – bergrunden och jordarternas 
egenskaper, spricksystem, mäktighet på lager etc. 

 Hydrologiska förhållanden på och omkring platsen – uppströmsområdets och 
nedströmsområdets omfattning, eventuella vattendelare. 

 Risken för översvämningar, sättningar, jordskred och/eller snöskred. 
 Rådande markanvändning 
 Skyddet av natur- och kulturvärden i anknytning till lokaliseringen (Sundqvist, 

2005) 
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Observera att ovanstående faktorer tillämpas vid anläggandet av en ny deponi, dvs. 
något som idag sällan sker. Däremot torde dessa knappast ha beaktats i lika stor 
mån förr i tiden då gamla avfallsupplag var vitt spridda, t.o.m. inom tätbebyggt 
område (jämför figur 7 & 8). Lokaliseringen av en deponi måste ta hänsyn till att allt 
lakvatten som bildas efter deponins driftfas, samt det lakvatten som bildas under drift, 
passerar en geologisk barriär. Här finns ett krav på transporttid genom barriären som 
säger att laktiden genom barriären från deponier för farligt avfall inte får vara kortare 
än 200 år, 50 år för deponier för icke farligt avfall samt 1 år för deponier för inert 
avfall (19 § Förordning 2001:512). Om dessa krav inte uppfylls genom de befintliga 
naturliga förhållandena på platsen krävs att en konstgjord barriär utformas som 
uppfyller kraven. Tanken med barriären är att den ska ge ett långvarigt skydd mot att 
spridning av föroreningar kan komma att ske från deponin. Barriären ska fungera 
som ett neutraliserande marklager, där lakvattnet som bildas i deponin succesivt 
fastläggs eller bryts ner. Transporttiden genom barriären ska därför ses som en 
indikator för i vilken utsträckning fastläggning eller nedbrytning sker. 
Deponeringsförordningen fastställer inget strikt krav på barriärens mäktighet. I 
deponeringsförordningens 19 § ges bara ett allmänt råd på 300 meter i utsträckning 
från deponins nedströmskant. Den siffran är endast en generalisering över vad som 
ofta kan vara ett lagomt tilltaget mått för att funktionskraven på barriären ska 
uppfyllas (Naturvårdsverket, 2004). 300 meters barriär är dock ingen garanti för att 
ett område klarar deponeringsförordningens strömningskrav i mark. Av den 
anledningen är det således viktigt att det för varje deponi görs en enskild bedömning 
över de rådande geologiska och hydrogeologiska förhållandena vid och runt deponin, 
så att barriärens utformning och mäktighet uppfyller kraven på transporttid. För att 
säkerställa att barriärens funktion uppfylls även efter att verksamheten har upphört, 
kan det vara gynnsamt att man i planbestämmelserna reserverar markområdet i 
fråga som geologisk barriär (Naturvårdsverket, 2004). Man får komma ihåg att 
Sveriges geologiska förhållanden skiljer sig ganska stort från de centraleuropeiska. I 
Sverige saknas i princip stora sammanhängande grundvattenmagasin gentemot nere 
på kontinenten. Avrinningsområdena är relativt små och har mer avgränsade 
grundvattenmagasin och förhållandevis korta avstånd till ytvattenrecipienterna 
(Naturvårdsverket, 2004). Möjligheter till undersökningar av olika slag av 
berggrunden och de processer som bildat denna är dock mycket goda i vårt land. 
Detta eftersom de kvartära inlandsisarna har transporterat bort vittringsjordarna och 
blottlagt urberget. Vid områden där inlandsisarna inte har förmått att nå är 
berggrunden däremot ofta djupvittrad, vilket således försvårar undersökningar 
(Lindström et al. 2000).  
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Figur 7. Principskiss av en gammal soptipp som har placerats i ett låglänt område, där delar 
av avfallet ligger under grundvattennivån. Efter SGI (2005). 
     

 

 

Figur 8. Principskiss av en modern deponi belägen ovan grundvattennivån utrustad 
med bottentätning, täckskikt och system för uppsamling av lakvatten och deponigas. Efter 
SGI (2005). 

 

      Ett avfallsupplag belägen på en isälvsavlagring, dvs. på ett sand- och grusigt 
material, exempelvis en ås, innebär i de flesta fall en stor risk för infiltration av 
lakvatten ner till grundvattnet (Risberg, 1993). Endast i undantagsfall berörs ytvattnet. 
Lakvattnet rör sig förhållandevis snabbt i detta material. Detta innebär att om 
upplaget innehåller miljöfarligt avfall kommer lakvattnet snabbt att spridas och 
möjligheterna till åtgärder minskar. Områden med stora lermäktigheter besitter ofta 
en liten infiltrationsrisk och påverkan från upplag i denna miljö berör nästan 
uteslutande ytvattendrag, men risken för inträngning ska dock inte uteslutas. Ofta 
förekommer däremot vattenförande lager under leran, ibland även som slutna 
akviferer. I de mellansvenska dalgångarna är det i många fall vanligt med 
moränakviferer under leran där tryckpotentialen kan bli stor (Grip & Rodhe, 1994). 
Mark som präglas av moränlager med uppstickande berghällar har ofta närliggande 
ytvattendrag som samlar upp lakvattnet och transporterar det vidare till 
huvudrecipienten. Risken för miljöstörande påverkan av upplag i morän- häll- 
lerområden gäller främst grävda eller borrade privata vattentäkter samt ytvatten. De 
flesta av Uppsala kommuns vattentäkter är belägna i sand och grusavlagringar och 
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berörs i allmänhet ej av sådana upplag (Risberg, 1993). Dessa avlagringar utgörs i 
Uppsalaområdet till stor del av Uppsalaåsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
Åsen har genom många år nyttjats för täktverksamhet. Vid täktverksamheternas 
avslut har schaktmassor oftast använts som fyllnadsmaterial för att återuppbygga 
åsens naturliga form. Detta innebär att risken att lakvatten kommer i direkt kontakt 
med grundvattnet i åsen inte går att utesluta. Vid omfattande täktverksamhet 
förändrar man i stort markens fördelning av jordarter, vilket kan ge upphov till 
snabbare spridningsförutsättningar av farliga ämnen i marken (jämför figur 9). 

 

Figur 9. Jordarternas fördelning mot djupet. Efter SGU (2013), illustration: Anna Åberg. 

 

      Var vi placerar avfallet kommer att ge olika utslag på omgivningen i naturen. Om 
vi lägger avfallet vid ett inströmningsområde kommer lakvatten som bildas att 
infiltrera ned i marken, varvid föroreningar, beroende på dess beskaffenhet, fastnar 
eller bryts ned i den omättade zonen, andra kommer att transporteras vidare ned till 
grundvattnet. Detta kommer bidra till att grundvattnet nedströms upplaget förorenas 
och efterhand även ytvattnet i utströmningsområdet. En annan konsekvens av detta 
är att föroreningsspridningen kan nå långt från utsläppskällan och även pågå under 
lång tid. Grundvatten som infiltrerat uppströms upplaget, och som strömmar i de 
djupa grundvattenbanorna kommer dock att förbli opåverkat. Om avfallet däremot 
placeras inom ett utströmningsområde går man miste om den reningseffekt som till 
viss del sker vid transport ned genom marken. Däremot sker ingen påverkan på 
grundvattnet vid en sådan placering. Placeringen kommer dock medföra att det vid 
dräneringsstråken, exempelvis i ett dike sker en blandning av förorenat lakvatten och 
rent grundvatten. 
      Var man lägger sitt avfall kommer således att skapa konsekvenser för båda 
dessa lokaliseringar. En strävan ska alltid vara att lakvattnet kan tas om hand, därför 
bör deponin placeras så att detta kan samlas upp och renas. Vidare så gynnas 
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reningen om det är små vattenmängder som måste tas om hand. Därav bör deponin 
förläggas i ett område där tillströmningen från omgivningen är liten (Grip & Rodhe, 
1994). Ett förslag på placering kan därför vara i gränszonen mellan in- och 
utströmningsområdet, där det sker en förhållandevis snabb utströmning av 
grundvatten som infiltrerat i marken. Generellt kan man säga att ju högre upp i ett 
utströmningsområde man kommer desto mindre blir utströmningsvolymerna. Det blir 
där förhållandevis lätt att via dräneringsdiken samla upp grundvatten och lakvatten. 
Man måste dock alltid beakta grundvattenytans lutning i förhållande till topografin. 
Principiellt så följer denna topografin i stort, men sett till utströmmande volym så ger 
en konkav grundvattenyta störst flöde. Man skiljer mellan konkav, konvex samt plan 
grundvattenyta (Grip & Rodhe, 1994). En annan, i största grad väsentlig faktor att 
beakta i sammanhanget, är närheten till eventuella brunnar. Risken för inträngning är 
oftast större för bergborrade brunnar än för grävda brunnar, detta eftersom det vid 
pumpning skapas kraftiga tryckgradienter i berggrunden. Trycket bidrar till att 
berggrundvattnet kommer söka sig genom sprickorna i berget, vilket kan leda till att 
den naturliga strömningsriktningen kan förändras och därmed också inverka på 
dräneringen av grundvattnet och lakvattnet i de ovanliggande jordlagren 
(Naturvårdsverket, 2011). 
 

2.3.3 Lakvatten  

Den största föroreningsrisken från ett avfallsupplag är spridningen av lakvatten, vilket 
snabbt kan förorena närliggande recipienter. Därför är deponins placering i naturen 
av största vikt när det kommer till att minimera spridningsvägarna. Lakvatten bildas 
då nederbördsvatten tränger ned genom avfallsmassorna, men kan även uppkomma 
då grundvattenflöden tränger in i upplaget underifrån eller genom att ytvatten rinner 
in i upplaget. Under bildningsprocessen kommer ämnen som finns i avfallsmassorna 
att övergå från fast fas till vattenfas. Lakvattnet kommer då dels att innehålla olika 
ämnen från avfallet, dels olika substanser och nedbrytningsprodukter från kemiska 
och biologiska reaktioner i avfallsupplaget (Sundqvist, 2005). Substanser som inte 
förs med lakvattnet kommer till största del avges som gas.  
      Utlakningspotentialen är främst beroende av pH och redoxpotential i 
avfallsupplaget. Ett lågt pH-värde innebär en ökad koncentration av vätejoner i 
vattnet och en större konkurrens med metalljonerna att binda in till organiska 
molekyler, oorganiska anjoner och oorganiska kolloider i upplaget. Vid högt pH är 
förhållandena motsatta. Ett högre pH-värde kommer att generera en minskad 
koncentration av vätejoner i vattnet, varvid dessa kommer att frigöras till vattenfasen 
för att utjämna koncentrationsskillnaden. Det innebär att metalljonerna får möjlighet 
att binda in till olika organiska molekyler och komplex, vilket gör att mängden fria 
metalljoner i vattnet minskar (Olsberg, 2004). Att höja pH genom tillsats av 
kalciumkarbonat, ”kalkning”, är ett sätt att motverka försurning, exempelvis i sjöar och 
vattendrag, vilket är ett exempel där ovannämnda process sker.  
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      Redoxpotentialen (elektrisk potential) är ett mått på antalet fria elektroner i vattnet 
(Olsberg, 2004). Ju högre antal fria elektroner desto lägre blir redoxpotentialen, dvs. 
den blir negativ och reducerande förhållanden kommer bildas. Positiv redoxpotential 
innebär i stället oxiderande förhållanden, exempelvis genom tillgång till fritt syre 
(Atkins & Jones, 2008). Vid reducerande förhållanden tenderar metaller att fastläggas 
i sediment, vilket kan ligga ostört under lång tid. Om redoxpotentialen höjs och det 
sker en oxidation kan utfällning ske. Detta är exempelvis vanligt i gammalt gruvavfall 
och slagghögar av sulfidmalm. Sulfider är mycket svårlösliga, vilket har medfört att 
man under många år trott att dessa högar varit ofarliga. Men när sulfidmaterialen 
kommer i kontakt med nederbörd och syre sker en oxidation av sulfid till sulfat, vilket 
istället är lättlösligt. Detta innebär att metaller som är bundna i sulfidiska material kan 
lösgöras och således spridas vidare med lakvattnet (Sundqvist, 2005).  
      Sett till deponier som idag utgörs av blandat kommunalt avfall, exempelvis 
hushållsavfall, kan motsvarande reaktioner ske. Under den anaeroba fasen, dvs. när 
metan bildas, kan metaller fastläggas i avfallet som olika sulfidkomplex. När sedan 
metanbildningen upphört efter många år kan syre börja diffundera in i deponin, varvid 
metallsulfiderna oxideras och kan läcka ut som tungmetaller. Både de kemiska och 
biologiska processerna i avfallsupplaget är beroende av tillgången till vatten, en ökad 
fuktighet i upplaget genererar således en högre aktivitet och en större gasproduktion 
samtidigt som lakvattenvolymerna ökar (Olsberg, 2004).  
Hur deponin är belägen och utformad kommer avgöra hur lakvattnet transporteras, 
vanligtvis så ansamlas lakvattnet som ytvatten i dräneringsdiken eller speciella 
lakvattendammar. En sämre skött eller nedlagd deponi som ligger på genomsläppligt 
material kan bidra till lakvattenbildning som rinner ner till grundvattnet. Lakvattnet kan 
vara skadligt på många sätt. Nedan listas några scenarion: 
 

 Ett avvikande pH i lakvattnet gentemot omgivningen kan kortsiktigt slå ut 
mikroorganismer och växter. 

 Eutrofierande med höga fosfor- och kvävehaltigt, dvs. gödande. 
 Ett salthaltigt lakvatten kan medföra en för hög salthalt i recipienten, ex. 

genom för höga ammoniumhalter, vilket kan skada fisklivet. 
 Ekotoxiskt pga. innehåll av långlivade organiska ämnen och metaller. 
 Ett högt BOD-värde kan verka syretärande på omgivningen. 
 Lakvattnet kan innehålla substanser som är akut giftiga, mutagena, 

cancerogena, teratogena m.m. dvs. de kan vara hälsofarliga för människor.  
 Risk för inträngning i dricksvattenbrunnar/täkter (Sundqvist, 2005). 
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3. Metod 

3.1 Inventering och riskklassning enligt Metod för Inventering av Förorenade 
Områden, MIFO 

1990 fick Naturvårdsverket i uppdrag att planera för åtgärder för efterbehandling och 
sanering av förorenad mark. Ett resultat av detta är framtagandet av MIFO-metoden, 
Metodik för Inventering av Förorenande Områden, som sedan mynnat ut i 
Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket, 1999). Arbetet har genomförts i 
samarbete med Institutet för tillämpad miljöforskning, ITM vid Stockholms Universitet, 
SGU samt Institutet för miljömedicin, IMM vid Karolinska Institutet. Rapporten ingick 
tidigare i en serie av sex rapporter: Skogslandskapet, Odlingslandskapet, 
Grundvatten, Sjöar och vattendrag, Kust och hav samt Förorenade områden, vilka 
alla är en del av Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet”. Dessa har 
genom åren till viss del reviderats om och idag finns bedömningsgrunder för 
grundvatten, skogslandskap, odlingslandskap och sediment. Bedömningsgrunderna 
kan användas som ett underlag för miljöplanering och utgöra en grund för att sätta 
regionala och lokala miljömål. MIFO-metodiken ska fungera som ett verktyg för att 
riskklassa verksamheter med miljöfarlig påverkan.  

 
3.2 Beskrivning av MIFO-modellen 

Metoden är indelad i två faser, en orienterande studie (fas 1) och en översiktlig 
undersökning i fält (fas 2). I fas 1 insamlas underlag och uppgifter, källor för detta kan 
bl.a. vara i form av kart- och arkivstudier, platsbesök, intervjuer etc. Under fas 2 tas 
de prover som anses nödvändiga. Därefter görs en samlad bedömning och 
riskklassning utifrån de uppgifter och data man fått fram. Metodiken för detta är lika 
oavsett fas, och bygger på en sammanvägd bedömning av kemikaliernas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och omgivningens känslighet/skyddsvärde. 
Inventerade objekt placeras i en av fyra riskklasser. Riskklassen beror på vilken typ 
av markanvändning som råder på objektet, och därav måste man beakta olika 
riktvärden. Markanvändningen styr de aktiviteter som kan förekomma och därmed 
vilka grupper som kan exponeras och i vilken omfattning detta kan ske. Mindre 
känslig markanvändning (MKM) kan t.ex. utgöra en industritomt medan känslig 
markanvändning (KM) betyder att marken t.ex. kan nyttjas för bostadsändamål. 
      Tillvägagångsättet för MIFO-inventeringen bygger på att uppgifter från tidigare 
utredningar och provtagningar inhämtas och studeras. Därtill studeras kartor och 
flygbilder för att öka förståelsen för ett område. Kartstudier kan ofta vara en viktig del 
i arbetet då dessa i många fall kan avslöja hur markanvändningen genom åren har 
förändrats, exempelvis genom dikningar, dräneringar, skogsavverkningar osv. 
Platsbesök och intervjuer med lokalbefolkningen kan också ge betydande information 
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och ofta i form av uppgifter som aldrig rapporterats eller beskrivits i tidigare 
utredningar. 
       
3.3 Tillvägagångssätt  

I denna studie har gamla nedlagda deponier bedömts och riskklassats. Den typen av 
verksamhet är inte alltid den lättaste att få fram material ifrån, detta i och med att det 
förr i tiden inte fördes någon större kontroll över dessa deponier. Detta medför att det 
ibland blir svårt att bedöma vad som deponerats och hur mycket. Uppgifter kan också 
vara knapphändiga då det inte funnits någon registrerad verksamhetsutövare 
lokaliserad till platsen. För denna inventering har MIFO fas 1 genomförts. MIFO fas 2 
har genomförts i den mån det har varit möjligt genom bedömning av tidigare 
provtagningar i fält. Uppgifter och provtagningar från de tidigare utredningarna har 
granskats och jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden och därefter förts in i 
MIFO-blanketterna. Arbetet har utförts på miljökontoret i Uppsala, där tillgång till 
databasen ”Ecos” till viss del har möjliggjort uppgiftsinsamling av 
verksamhetsutövare och fastighetsbeteckningar. Även SGU:s tidigare utredningar 
har funnits tillgängliga här. Länsstyrelsen i Uppsala samordnar tillsammans med 
kommunerna i länet arbetet med MIFO-inventeringarna. För att öka förståelsen för 
arbetet med MIFO-modellen har en inledande workshop med alla berörda kommuner 
hållits på Länsstyrelsen i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala har bistått med blanketter 
för berörda inventeringsobjekt. Antalet objekt har krympts något med tiden för att 
passa inom tidsramen för detta projekt. 
 
       Förutom litteraturinsamling har SGU:s ”Brunnsarkiv”, ”Kartgenerator” och 
”Sårbarhetskartan för grundvatten” använts. 
Brunnsarkivet är ett bra verktyg för att bedöma eventuella spridningsrisker inom ett 
område. Brunnsarkivet är ett dataarkiv som tillhandahålls av SGU där man samlar in 
uppgifter om brunnars beskaffenhet och lokalisering. Antalet inrapporterade brunnar 
ökar för varje år då borrning av energi- och dricksvattenbrunnar ständigt sker. 
Uppgifter om grundvattnets kvalitét och till vilket ändamål brunnen används är viktig 
grundläggande information, som vidare kan vara användbar för allmänheten, 
brunnsborrare eller i forskningssyfte. I den här undersökningen har arkivet nyttjats för 
att bedöma risken för de brunnar som eventuellt kan påverkas av de berörda 
deponierna i denna rapport.  
Kartgeneratorn fungerar som ett kartverktyg för att ta fram en specifik karta för ett 
förbestämt område. Kartfunktionen är gratis och kan användas för olika ändamål. 
Kartgeneratorn kan skapa kartor med information om Sveriges berggrund, jordarter, 
grundvatten, geofysik, geokemi samt maringeologi. Markförhållandena vid varje 
berörd deponi är en grundläggande nödvändig information för att exempelvis 
bedöma och uppskatta spridningsvägar och dräneringsriktningar. Därav har detta 
varit ett centralt verktyg i denna undersökning. 
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Sårbarhetskartan för grundvatten visar var jordtäcket är som tjockast respektive 
tunnast och därmed också hur stor risken för spridning av kemikalier eller 
föroreningar ner till grundvattnet är. Kartan är framtagen av SGU och kan användas i 
beredskapssyfte hos exempelvis brandkåren om t.ex. en trafikolycka med miljöfarligt 
gods sker inom ett vattenskyddsområde. Versionen som använts i denna 
undersökning är en ny utgåva framtagen 2012 som blivit tillgänglig hos miljökontoret i 
Uppsala. 
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4. Inventerade deponier 
 
De fyra deponierna som beskrivs i denna rapport har valts ut till stor del beroende på 
dess lokalisering. Samtliga deponier ligger i ett nord-sydligt stråk i anknytning till 
Uppsala- och Vattholmaåsen, vilket innebär att spridningsrisken ökar. Åsen fungerar 
som en stor grundvattenreservoar och har, vidare nedströms deponierna, en 
betydande roll för Uppsalas vattenförsörjning. Volymen deponerade massor vid 
dessa deponier är dessutom anmärkningsvärd, vilket också betyder att det varit i drift 
under en längre tid. Vid dessa objekt har man deponerat avfall av varierande sort, 
vilket gör att läckage och kontaminering av exempelvis grundvattnet inte kan 
uteslutas. Deponiernas lokalisering i kommunen framgår av figur 10. 
 
 

 

Figur 10. Deponiernas lokalisering. Anpassad efter Riksantikvarieämbetets karttjänst.  

 

4.1 ”Lövstalöt – Lindroths” 

Deponin är belägen strax utanför Lövstalöt norr om Uppsala. Deponins utbredning 
har uppskattats till dryga 10 000 m2 och underliggande jordart är genomsläpplig, 
mestadels bestående av isälvmaterial i form av sand och grus. Enligt tidigare 
inventering har bl.a. schaktmassor, asfalt, byggmaterial etc. deponerats på platsen. 

”Lövstalöt – Hallbloms”

”Lövstalöt – Lindroths”

”Faxan – Thelins” 

”Sandvikstippen” 

N
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SGU tilldelade deponin riskklass 2 vid inventeringen 1993, vilket innebar att 
undersökning krävdes för att klarlägga risk för miljökonflikt. 1995 riskklassades den 
om till 3, varvid relativt enkla åtgärder krävdes såsom t.ex. täckning, plantering och 
uppstädning. Den har genom detta arbete graderats till 3. Pb-halten i grundvattnet 
motsvarar ett allvarligt tillstånd enligt MIFO-klassificeringen och mycket allvarligt 
enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. Platsen ligger inom yttre 
vattenskyddsområde i anknytning till Uppsalaåsen. Deponin är nedlagd efter 1969, 
därefter har täktverksamhet bedrivits på platsen. Verksamheten har stått stilla sedan 
2007 och omgivningen utgör idag ett strövområde. Förslag till detaljplan finns 
upprättad men det pågår i dagsläget ingen planläggning av området som 

bostadsområde. I augusti 2009 kom dåvarande byggnadsnämnden och markägaren 
Skanska överens om att avvakta med planläggningen i området. Det som för övrigt 
hänt i ärendet är att en behovsbedömning gjorts, och att länsstyrelsen konstaterat att 
genomförandet av en plan med den här inriktningen kan antas medföra betydande 
negativ miljöpåverkan. Uppsala kommun har dock inte valt att avsluta ärendet. 
Platsen omfattas av Länsstyrelsens Naturvårdsproggram (klass II). Därtill finns en 
naturvärdekartering av området som gjordes 2011. I den beskrivs de rådande 
förhållanden på platsen som förhållandevis unika. Grustäktsmiljön gör området 
populärt för bl.a. ett nordligt bi, hallonbiet, som så här långt söderut betraktas som 
sällsynt. Täktverksamheten har bidragit till de stora sand- och grusytorna som idag 
finns i området. Även om inte sällsynta eller rödlistade sandlevande djur har hittats så 
är värdet av området fortfarande högt eftersom det tillsammans med den liknande 
täkten Åsby i norr är det enda kvarvarande större sand- och grusekosystemet i denna 
del av Uppsalaåsen (Bergsten, 2011). 
      Ett sådant underlag gör således en riskklassning av den gamla deponin 
intressant. Om exploatering planeras innebär det en förändring till känslig 
markanvändning, vilket måste beaktas vid eventuell efterbehandling av området. 
Detta pga. att människor kommer bosätta sig här och exponeras för omgivningarna 
under lång tid. 
 
För riskklassning, se Bilaga 1. 

 

4.2 ”Lövstalöt – Hallbloms” 

Deponin är belägen nordväst om Uppsala nära Lövstalöt, på Högstaåsen. Området 
ligger i direkt anknytning till ”Lövstalöt – Lindroths” som tidigare nämndes och berörs 
således av samma täktområde. Deponins utbredning är uppskattad till mer än 10 000 
m2, där främst schaktmassor, asfalt och rivningsmaterial har dumpats. Platsen inryms 
i yttre vattenskyddsområde och ligger drygt 200 meter från Björklingeån. Dessutom 
finns en brunn i området inom en 300-metersradie från deponin. Området har tidigare 
nyttjats för matjordsframställning men är idag beväxt med frodig vegetation och 
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buskar. Stora volymer har även forslats bort från tippen. Anknytande täktverksamhet 
råder ej idag. SGU tilldelade tidigare deponin riskklass 2, platsen bedöms dock inte 
ha en lika stor förorenande påverkan och riskklassen har genom denna inventering 
satts till 3. Höga halter av främst kväve och i viss mån även fosfor har tidigare 
uppmätts. Detta torde härledas till den tidigare matjordframställnigen. Lokaliseringen 
är intressant ur riskklassningssynpunkt då deponin ligger direkt på åsen på 
genomsläppligt material. I norr gränsar även Högstaåsens naturreservat. Området är 
ett s.k. Natura2000- område, vilket betyder att det är ett värdefullt naturområde med 
arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 
Dessutom berörs området, i stil med ”Lövstalöt – Lindroths”, till viss del av den 
detaljplan med bostadsbyggande som i framtiden eventuellt kommer att träda i kraft.  

För riskklassning, se Bilaga 2.  

 

4.3 Faxan – Thelins 

Tippen består av gamla schakt- och rivningsmassor samt hushållssopor och är 
belägen i höjd med Bredåker strax norr om Uppsala. Tippen är delvis täckt och 
utbredningen är uppskattad till mer än 10 000 m2. Lokaliseringen är känslig eftersom 
deponin ligger på åsmaterial och inom en 100-metersradie finns bebyggelse och 
brunnar. Platsen ligger inom yttre vattenskyddsområde och ca 300 meter från inre 
vattenskyddsområde. Ungefär 350 meter från deponin rinner Fyrisån som här 
omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsprogram (klass 2). Deponin har väckt 
uppseende då tidigare uppmätta halter av bly i lakvattnet varit relativt höga och 
motsvarat ett måttligt allvarligt tillstånd enligt MIFO. SGU tilldelade deponin tidigare 
riskklass 2, därefter nedklassades den till riskklass 3. Provtagning skedde 1995 och 
därefter har deponin till viss del efterbehandlats, bl.a. genom täckning. Volymen 
förorenade massor är svårbedömt, likaså till vilken utsträckning brunnarna i området 
är påverkade. Grundvattentillgången i jord bedöms som stor och infiltrationsrisken 
likaså. Spridning till Fyrisån kan således inte uteslutas. Deponin har genom denna 
inventering tilldelats riskklass 3. Ett konsultföretag har nu anlitats för ny provtagning 
av deponin. Analysresultat från provtagningen inväntas och påvisas en högre blyhalt 
i lakvattnet än tidigare uppmätt kan deponin vara angelägen att placeras i en högre 
riskklass.  

För riskklassning, se Bilaga 3. 
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4.4 Sandvikstippen, Gamla Uppsala 

Sandvikstippen är den mest, sett till Uppsala tätort, centralt belägna deponin av de 
riskklassade objekten som omfattas av denna rapport. Deponin ligger på Tunåsens 
södra del strax norr om Uppsala i höjd med Gamla Uppsala, och ligger inom inre 
skyddsområde för Uppsalas kommunala vattentäkt. I norr gränsar fastigheten till 
kommunens infiltrationsanläggning som är placerad uppe på åsen. Platsen ingår i 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram klass 1, vilket motsvarar ett mycket högt 
naturvärde. Deponin skiljer sig från de andra deponierna på så sätt att den är klassad 
som en schaktmassedeponi, med främst inerta deponerade massor. Åsen har förr i 
tiden flitigt nyttjats som grustäkt varefter den har fyllts igen med fyllnadsmassor. 
Enligt uppgift har jordmassor och byggavfall tippats på platsen under lång tid, 
volymen tippade massor bedöms således som mycket stor.  
      Platsen har tidigare omfattats av flera provtagningar, där analysresultat från 
jordprov bl.a. har indikerat förekomst av cancerogena PAH:er motsvarande ett 
mycket allvarligt tillstånd enligt MIFO. Ingen deponering har skett de senaste 10 åren 
och delvis planerade samt utförda omfattande efterbehandlingsåtgärder har skett på 
platsen. Området är känsligt då deponin är förhållandevis centralt belägen. Flera 
konfliktfaktorer väger således tungt i riskklassningen, området omgärdas t.ex. av 
stora åkermarksarealer. Därtill väger konflikt för vattenförsörjning och höga 
naturvärden tungt. Området har också ett högt kulturvärde då kungshögarna ligger i 
nära anslutning till deponin, området är därför flitigt besökt av turister. Röbospåret, en 
motionsslinga slingrar sig genom området, vilket gör att många motionärer är i 
rörelse. 

För riskklassning, se Bilaga 4. 
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5. Efterbehandlingsansvar enligt Miljöbalken 

Det finns idag ett stort antal gamla nedlagda deponier, uppskattningsvis flera tusen, 
som har avslutats enligt dåvarande lägre krav för deponering eller innan krav på 
skyddsåtgärder var framtagna. Vid dessa deponier är således miljöskyddet generellt 
sämre, vid vissa rent av helt uteslutande, till skillnad mot deponier som idag är i drift. 
Läckage av metangas och lakvatten är två vanliga miljöproblem vid gamla tippar då 
det i princip inte skett någon större övervakning av deponin. Utifrån miljösynpunkt har 
äldre nedlagda deponier ofta också en sämre lokalisering då kunskapen om 
spridningsförhållandena i anknytning till deponin var knapphändiga eller rent av 
nonchalerades. Man hade m.a.o. en annan inställning till att göra sig av med sitt 
avfall. Idag är lokaliseringsprincipen tungt vägande när det kommer till 
prövningsförfarandet för upprättandet av en deponi. Kunskapen om avfallets olika 
egenskaper och farlighet var även det sviktande förr i tiden. I princip skedde ingen 
hantering av farligt avfall, detta blandades ofta med befintligt avfall och deponerades 
på samma plats. Återvinning skedde heller inte i någon större utsträckning, vilket 
således innebar att produkter samlades på hög som senare blev avfall. Om ingen 
uppdelning av avfall görs, är risken mycket stor att kemiska reaktioner där giftiga 
ämnen bildas, betydligt större än om deponin är välsorterad med ordentliga 
inrättningar av avfallet. 

 

5.1 Miljöskyddslagens införande 

Den svenska lagstiftningen saknade i princip miljörättsliga bestämmelser innan 
miljöskyddslagens införande 1969. Det förekom därmed inte några regler om 
reparativt ansvar som motsvarar de regler vi idag har i miljöbalkens 10:e kapitel 
(Michanek & Zetterberg, 2003). Vid införandet 1969 utarbetades bestämmelser som 
innebar skyldighet för verksamhetsutövaren att iaktta försiktighetsmått, upprätta 
skyddsåtgärder och avhjälpa olägenheter. I Miljöskyddslagens, ML, 5:e § 
formulerades ansvaret för avhjälpande enligt: 

”Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidtaga de 
skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iakttaga de 
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa 
olägenhet...”  

Ett tillägg till denna paragraf togs fram 1989 som innebar att ansvaret för en 
miljöskada kvarstod efter att verksamheten upphört. Vid miljöbalkens tillträde 1 
januari 1999 hade man fört samman 15 miljölagar till en miljöbalk (Darpö, 2001). 
Efter hand skedde därefter en utveckling och viss revidering av de lagar som tidigare 
förekommit i miljöskyddslagen och som rörde efterbehandling av ett miljöskadat 
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område. Dessa fördes sedan in i miljöbalkens 10:e kapitel, Verksamheter som 
orsakar miljöskador. 

 

5.2 Definition och krav 

Alla deponier som idag är i drift omfattas sedan den 16 juli 2001 av förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall (deponeringsförordningen). Införandet av 
deponidirektivet har medfört att antalet deponier i Sverige har minskat kraftigt. I 
denna ställs vissa krav som måste uppfyllas för att deponin ska vara godkänd för 
drift. Sedan den 1 januari 2009 ska bestämmelserna ha uppfyllts vid samtliga 
deponier, vilket har medfört att många deponier idag ska sluttäckas. Deponin måste 
bl.a. ha system för uppsamling av lakvatten, det måste också finnas skyddsåtgärder 
runt om samt under deponin i form av barriärer av olika slag. Även krav på det 
avslutande täckningsarbetet finns. Dessa krav har medfört att en stor anpassning av 
Sveriges deponier har skett efter att deponeringsförordningen trädde i kraft år 2001.  
      Av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål är det främst Giftfri Miljö, Grundvatten 
av god kvalitet, God Bebyggd Miljö, Levande Sjöar och Vattendrag, Ingen 
övergödning och Begränsad klimatpåverkan som berörs när det kommer till 
deponiverksamhet. Deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 2001 har 
upphört med att deponera avfall, samt har vidtagit de åtgärder som i övrigt krävts för 
att avsluta den, är att betrakta som nedlagda, och omfattas således inte av 
deponeringsförordningen. För deponier där avfall inte längre ska tillföras ska 
avslutningsplaner ha upprättats senast den 1 juli 2002. För dessa deponier är delar 
av deponeringsförordningen tillämpbar. Kraven på avslutning och efterbehandling av 
deponin bestäms här på samma sätt som för deponier som fortfarande tillförs avfall. 
Tillsynsmyndigheten kan dock ha meddelat villkor i samband med godkännandet av 
avslutningsplanen (Naturvårdsverket, 2011). 
 
 

5.3 Ansvaret för efterbehandling 

Nedlagda deponier kan både utgöra förorenade områden och pågående miljöfarlig 
verksamhet. Detta kan medföra att olika verksamhetsutövare kan bli ansvariga för 
deponin. Enligt rättspraxis är nedlagda deponier i första hand att betrakta som 
förorenade områden. Om krav inte kan ställas på den ursprunglige 
verksamhetsutövaren, eller på den som har förvärvat fastigheten, kan den nedlagda 
deponin i andra hand vara att anse som miljöfarlig verksamhet och krav kan då riktas 
mot den nuvarande verksamhetsutövaren enligt 2 kap. miljöbalken 
(Naturvårdsverket, 2011). Om det på platsen finns kemikalier eller avfall som 
”passivt” lagras på fastigheten, s.k. ”förvaringsfall” kan fastighetsägaren få ett 
verksamhetutövaransvar istället för ett fastighetsägaransvar. Det kan t.ex. röra sig 
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om nedgrävda tunnor el dyl. som aktivt läcker ut föroreningar. I och med detta blir 
platsen att betrakta som en miljöfarlig verksamhet och därmed kan fastighetsägaren 
anses som ansvarig. 

      I miljöbalkens andra kapitel beskrivs de allmänna hänsynsreglerna vilka man som 
verksamhetsutövare måste rikta sig efter. Dessa kan sägas utgöra de grundstommar 
som vartefter bygger upp miljöbalken och dess innehåll. Dessa stommar kan ofta 
därför knytas an till många av de lagar och krav som följer i miljöbalken och som 
berör verksamheten. 

Ansvaret för en skadad miljö framhävs av 2 kap. 8 § miljöbalken:  

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten 
har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 
kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan 
eller olägenheten uppkomma…”. 

     I de fall då avfall har tillförts deponin efter att miljöskyddslagen tillkom 1969, kan 
den ursprunglige verksamhetsutövaren få ett ansvar för efterbehandling av området 
enligt 10 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövarens ansvar framgår av 10 kap. 2 § 
Miljöbalken:  

”Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har 
bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är 
ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel. Lag 
(2007:660)…”. 

10:e kapitlet berör alla typer av verksamheter och åtgärder som föranlett uppkomsten 
av en skada eller förorening, t.ex. en deponiverksamhet. Här berörs således 
områden som redan är förorenade, där syftet är att avhjälpa skadorna genom 
efterbehandling. Ansvaret enligt 10 kap. 2 § kan knytas an till 2 kap. 3 § där principen 
om förorenarens betalningsansvar, PPP – ”Polluter Pays Principle” beskrivs 
(Rubensson, 2008). Likväl som att betalningsansvaret faller på verksamhetsutövaren 
så ska ansvarets innebörd alltid bedömas utifrån en skälig omfattning. Även 
tidsaspekten ska beaktas i bedömningen, dvs. hur lång tid som har förflutit sedan 
föroreningen ägde rum. Är föroreningsskadan av allvarlig sort med stora 
konsekvenser ska dock inte ansvarets omfattning bli mindre så att avhjälpandet 
anses som otillräckligt för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller 
olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Detta framgår av 10 kap. 4, 5 §. 
Den samlade skälighetsbedömningen kan alltefter omständigheterna leda till fullt, 
jämkat eller inget ansvar (Naturvårdsverket, 2011). 
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      Enligt 8 § MP (lagen (1998:811) om införande av miljöbalken) ska 
bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken tillämpas då miljöfarlig 
verksamhet har pågått och varit i drift efter att miljöskyddslagen trätt i kraft 30 juni 
1969. Detta om konsekvenserna av verksamheten alltjämt är påtagliga då 
miljöbalken har trätt i kraft enligt 1 §, och om det finns behov av att avhjälpa skada 
eller olägenhet som orsakats av verksamheten. Om det inte finns någon 
verksamhetsutövare som kan utföra efterbehandlingen kan i vissa fall den som har 
förvärvat den förorenade fastigheten bli ansvarig. För detta krävs dock att 
fastighetsägaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. 
Detta framgår av 10 kap. 3 §. Detta gäller dock enligt 15 § MP enbart förvärv som har 
skett efter att miljöbalken trädde i kraft, det vill säga efter den 31 december 1998. 

      Nedlagda deponier vars innehåll härrör från flera olika verksamheter och/eller 
hushållsavfall bör alltid kunna anses som nedlagda anläggningar för deponering av 
avfall. Därav kan dessa som tidigare nämnts betraktas på två olika sätt: Dels kan 
deponin betraktas som en pågående miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. 
I detta förfarande medföljer ett krav på tillsyn över deponin, vilket bedöms enligt 2 
kap. 31 § första punkten, miljötillsynsförordningen (2011:13). En nedlagd deponi 
klassas ofta som en U-verksamhet, vilket medför att kommunen står som 
tillsynsmyndighet. Kommunen ansvarar då även för innehållet i deponin och 
eventuella föroreningsskador som kan härledas till deponin. En nedlagd deponi kan 
även betraktas som en nedlagd verksamhet. Numera är all form av deponering 
tillståndspliktig enligt FHM, Förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899). I 
dennas 29:e § framhävs att länsstyrelsen står som tillsynsmyndighet för förorenade 
områden som kan härledas från en nedlagd verksamhet. Detta medför att 
länsstyrelsen blir tillsynsansvarig över föroreningsskador orsakade av den nedlagda 
deponin. 

      I fråga om miljöfarlig verksamhet blir således alltid kommunen ansvarig 
tillsynsmyndighet. Vid en uppstådd föroreningsskada orsakad av den nedlagda 
deponin kan dock både kommunen och länsstyrelsen betraktas som 
tillsynsmyndighet och båda parter har därmed även rätt att agera i frågan. Enligt 
naturvårdsverket är kommunen i de flesta fall mest lämpad för att agera i ärendet 
pga. att kommunen råder och har tillsynen över innehållet i deponin. Länsstyrelsen 
kan ibland anses som mest lämpad, detta beroende på föroreningsskadans 
omfattning eller om t.ex. deponin inryms i ett större omfattande tillsynsområde som 
länsstyrelsen råder över. I sådana fall där tippning skett av små volymer som en 
enstaka händelse skulle dessa även kunna klassas som nedskräpning enligt 15 kap. 
30 § miljöbalken. Kommunen blir då att betrakta som tillsynsmyndighet. 
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5.4 Solidariskt ansvar 

Ansvarsfördelningen när flera parter har medverkat till uppkomsten av en miljöskada 
kan ibland bli en bekymmersam historia eftersom kännedomen om uppkomsten ofta 
är knapp eller helt obetydlig. Tvister mellan olika parter är således ett förhållandevis 
vanligt inslag i sådana typer av fall. Enligt 10 kap. 6 § miljöbalken ska ett solidariskt 
ansvar upprättas om flera verksamhetsutövare har varit verksamma på platsen. Om 
en verksamhetsutövare kan påvisa att dennes bidrag till miljöskadan är så obetydlig 
att det ensamt inte kan motivera en avhjälpande åtgärd, ska dock ansvara för den del 
som motsvarar bidraget. Solidariskt ansvar gäller även då flera fastighetsägare eller 
tomträttshavare har bidragit till en miljöskada, om det inte visar sig att ansvaret är 
begränsat i någon mån. Detta framgår av 10 kap. 7 § miljöbalken. 
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6. Diskussion 

Denna rapport har omfattat riskklassning av fyra nedlagda deponier inom Uppsala 
kommun. För att komplettera denna har en teoretiskt beskrivande bakgrund kring 
deponier och deras förekomst i naturen beskrivits. Många av de äldre nedlagda 
deponierna har varit i drift innan miljöskyddslagens införande 1969 då kontrollen över 
deponierna var föga etablerad. Detta innebär att innehållet i deponin kan vara av stor 
variation. Av den anledningen har även vikt lagts vid att beskriva 
efterbehandlingsansvaret vid deponeringsverksamhet. Riskklassningen av de fyra 
deponierna följer i Bilaga 1,2,3 samt 4 och diskuteras där mer ingående för vardera 
deponi. I det följande diskuteras en sammanvägd bild över föroreningsläget för 
berörda objekt samt i Uppsala i övrigt. 

      Den generella föroreningssituationen i Uppsala är att betrakta som förhållandevis 
allvarlig. Lertäkterna i trakten var vitt spridda, i vilka man sedan deponerat avfall av 
blandad karaktär. Volymen deponerade massor är på många håll stor och innehållet i 
täkterna är föga kontrollerat. Därav är det ytterst troligt att läckage från dessa i någon 
form sker. Ur hydrologisk synpunkt är trakten relativt sårbar då få recipienter finns för 
avdränering. De tre åarna Fyrisån, Hågaån och Samnan får ta emot stora mängder 
närsalter och torde även vara belastade med föroreningar från många äldre tippar. 
Uppsalas slättmarker präglas ofta av högt vattenstånd vid snösmältning och 
översvämningar är således inte ett sällan skådat inslag på vårkanten. Tjälen, och 
leran i sig, fungerar som en tätande barriär, vilket gör att smältvatten har svårt att 
infiltrera. Detta medför också nackdelen att spridningen av föroreningar blir mer 
påtaglig, gamla tippar som är begravda under friktionsjord kan därmed utgöra en stor 
risk om vattennivån stiger och kommer i kontakt med avfallet. Därtill kan vårflöden 
sedan föra med sig stora mängder av eroderad mark och slam via ytavrinningen. Här 
kan lätt föroreningar medtransporteras och föras vidare till andra vattendrag eller 
marker. Dräneringsrör kan ha funnits vid tippar där man ansåg intilliggande mark som 
skyddsvärd, exempelvis åkermark. Det går inte att utesluta att föroreningar spridits 
via dessa då vattennivån har stigit och fört vatten ut på åkermark och vidare till andra 
brukade marker. 

      Uppsalaområdet kan ur föroreningssynpunkt, trots ovanstående, till viss del 
sägas vara gynnat pga. den stora kalktillgången i marken. Kalken har en buffrande 
effekt och kan till viss del neutralisera nedfall av sura ämnen. När exempelvis surt 
regn faller över ett markområde med ett högt pH hinner knappast någon påverkan på 
marken ske i och med kalciumkarbonatets buffrande förmåga. När det råder brist på 
kalk och pH-värden ligger mellan ungefär 4,5–6,2, dvs. ett relativt surt tillstånd, sker 
buffringen genom att markmineral binder de sura vätejonerna till sig och istället 
frigörs de behövliga baskatjonerna. Ett avfallsupplag med innehåll av exempelvis 
metaller i surt tillstånd som står i kontakt med en kalkhaltig lagerföljd kan därför till 
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viss mån sägas ha den fördelen att det råder en större buffrande förmåga gentemot 
en deponi lokaliserad på en sur berggrund, exempelvis vulkanisk ryolit.  

      Avfall ska betraktas som oerhört heterogent vilket innebär att många föroreningar 
kan inrymmas i avfallsupplaget. När det kommer till förmågan att förhindra 
föroreningsspridning är jordartsförhållandena på den rådande platsen för deponin en 
viktig aspekt. Här kan Uppsalaområdet återigen sägas vara ”lämpat” eller gynnsamt 
eftersom lerpräglade marker fungerar som en bra bottentätande barriär för vidare 
transport ner till grundvattnet. Enligt Deponeringsförordningen (2001:512) ska en 
deponi kontrolleras 30 år efter att denna lagts ned. Dock så är det svårt att utföra 
vidare kontroll av lakvattnet vid den nedlagda deponin eftersom det inte är rimligt att 
samla och rena lakvatten i hur många år som helst, kanske ett hundratals. Vid 
efterbehandlingen av deponier är det således av största vikt att topp- och 
bottentätningen är riktigt utförd för att förhindra spridning av farliga ämnen. För att 
topptätningen ska hålla under många år får det inte ske sättningar så att den 
spricker. Av den anledningen är det viktigt att inte organiskt och hoptryckbart avfall är 
sporadiskt utspritt här och där i deponin. Viss transport ned genom bottentätningen 
är nästintill omöjlig att undvika, dock är det viktigt att se till och kontrollera att det inte 
uppstått sprickor eller sättningar i den ursprungliga markbarriären under deponin. För 
gamla nedlagda deponier kan utgångsläget som tidigare nämnts se helt annorlunda 
ut. Här är det sällan vanligt att det förekommer någon förebyggande åtgärd för 
spridning från avfallsupplaget. Topptätning saknas ofta och lokaliseringen av deponin 
är många gånger så kritisk att föroreningar läcker ut till skyddsvärda marker och 
vattendrag.  

      I denna rapport har schaktmassedeponier varit i fokus. Den typen av avfall består 
till stor del av bygg- och rivningsmaterial, asfalt, tegel etc. dvs. en salig blandning av 
avfall. En stor del av innehållet är ofta att betrakta som inert avfall, dvs. det genomgår 
inga kemiska, biologiska eller fysikaliska förändringar. Däremot kan gammalt 
byggavfall innehålla olika föroreningar. Träskyddsbehandlat virke var vanligt mellan 
åren 1950-1990. Vid behandlingen tryckimpregnerades virket vilket ger ett bra och 
långvarigt skydd mot röta. Impregneringen består dock av s.k. CCA-medel som 
består av krom, koppar och arsenik. Dessa ämnen binds vanligtvis relativt bra till 
markmineral, men detta beror givetvis på de rådande jordartsförhållandena. Om 
markmiljön är sur, dvs. har ett lågt pH, kan dock dessa ämnen lösas upp och bli 
rörliga och transporteras vidare till grund- och ytvatten. Ytterligare kan bl.a. bly, 
kadmium, kvicksilver och PCB nämnas, vilka alla kan återfinnas i gamla 
värmesystem, dörrar, fönster- och takkonstruktioner etc. från tidigt 1900-tal. Även 
asfalt kan verka förorenande, speciellt om den innehåller stenkolstjära, vilket var 
vanligt vid tillverkningen förr i tiden. Tjäran har den nackdelen att den innehåller 
PAH:er, polyaromatiska kolväten, vilka är miljö- och hälsoskadliga. Sedan 1975 
används dock ingen tjära vid asfaltstillverkningen, men gamla tippar kan med stor 
sannolikhet innehålla sådan typ av asfalt. Det kan således vara stor risk att 
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hälsoskadliga ämnen förekommer i sådana deponier. Därtill har lokala gamla tippar i 
många fall varit lättillgängliga, vilket har medfört nackdelen att hushållsavfall ofta har 
dumpats, vilket i sin tur med sin organiska halt genererar bildningen av metangas 
som kan läcka ut under många år.  

      Den dåliga kontrollen och övervakningen av tillförda massor under äldre 
deponiers drifttid får i många fall sägas vara boven i dramat. Dagens lagstiftning är 
raka motsatsen där kontrollen av införda massor registreras och kontrolleras. 
Numera finns i och med Avfallsförordningen (2011:927) bestämmelser för varje typ 
av avfall och hur dessa ska hanteras föreskrivna. Deponier delas idag in i tre olika 
klasser beroende på avfallets farlighet: Deponi för farligt avfall (klass 1), deponi för 
icke farligt avfall (klass 2) samt deponi för inert avfall (klass 3). I takt med dagens 
snabba utveckling inom byggsektorn så kommer sannolikt deponier för inert avfall bli 
allt vanligare i framtiden. Därav kan det vara läge att utreda hur väl regelverken är 
uppbyggda kring detta. Sådana deponier omfattas inte av något krav om topp- eller 
bottentätning och inte heller av något uppsamlande av lakvatten. Schaktmassor som 
uppfyller kraven för utlakning kan å andra sidan överskrida Naturvårdsverkets 
gränsvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. Det kan alltså ibland sägas 
vara vanskligt att avgöra vart avfallet ska placeras. Därtill beskattas deponering av 
inert avfall lägst av de tre klasserna, vilket kan ha en stor betydelse för olika 
entreprenörer. En större kontroll, och framförallt bättre metoder för personalen vid 
deponin är således motiverat för att direkt på plats avgöra innehållet vid en 
intransport av massor på deponin.   

      För att deponeringfilosofin i någon mån ska anses godtaglig är det viktigt att ge 
naturen tid att bryta ner eventuella farliga substanser. Tanken är att utlakningen ska 
vara så pass långsam och i så låga koncentrationer så att markens förmåga att ta 
hand om föroreningarna inte överskrids. Spridningsförhållandena i mark kan vara 
svåra att utreda detaljerat om man inte har tillräckligt med underlag. Det kan alltså 
krävas stora resurser och tid för att utreda ett avfallsupplags påverkan på 
omgivningen. Vid en riskbedömning av den här typen är tanken snarare att, med 
rimlig noggrannhet, kunna beskriva eller förutspå om en föroreningsspridning pågår 
eller kan uppkomma. Man ska komma ihåg att riskklassningen i sig inte påvisar ett 
starkt förorenat område, utan den ska mer ses som ett hjälpmedel för att ta fram 
prioriterade områden för fortsatt arbete. En mark kan sägas vara förorenad om den 
påvisade halten överstiger bakgrundsvärdet. Uppgifter om förorenade marker är alltid 
bra att ha till hands då de kan vara till hjälp i olika sammanhang. MIFO-databasen 
kan därför vara ett bra verktyg att tillgå när någon form av markanvändning inom ett 
område planeras. Det kan t.ex. röra sig om bostadsbyggande, brunnsborrning eller 
detaljplanering i övrigt. Ju mer uppgifter som förs in i denna desto större uppsikt får 
man över större täckande områden, vilket exempelvis kan effektivisera och spara 
pengar vid ett bostadsbyggande. 
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7. Tackord 

Ett stort tack riktas till miljökontoret Uppsala, framförallt Ebba Tiberg, som där varit 
min handledare och som bistått med mycket information och kunskap. Tack Ann 
Wendel och alla trevliga kollegor på kontoret. Tack till Jan Risberg vid institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet som varit min 
handledare från universitetet. Ett stort tack riktas till Fredrik Svanberg på 
Länsstyrelsen i Uppsala som hjälpt till att ta fram MIFO-objekt. Tack till Sven 
Jonsson, arkivarie på stadsarkivet i Uppsala som bistått med underlag och kartor. 
Sist men inte minst vill jag tacka studierektor Anders Nordström vid miljö- och 
hälsoskyddsutbildningen vid Stockholms universitet som lagt grunden för 
examensarbetet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Riskklassning ”Lövstalöt – Lindroths”, strax norr om Uppsala. 

Bilaga 2. Riskklassning ”Lövstalöt – Hallbloms”, strax norr om Uppsala. 

Bilaga 3. Riskklassning ”Faxan – Thulins”, i höjd med Bredåker norr om Uppsala. 

Bilaga 4. Riskklassning ”Sandvikstippen”, Gamla Uppsala.
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Bilaga 1. Riskklassning ”Lövstalöt – Lindroths” 

Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Robinson; 
Per Hagström 

(datum) 

2008-12-03; 
2013-05-29 

 
Inventeringens namn Deponi i Uppsala kommun 

Dossiernummer   

Preliminär riskklass enligt BKL 2  

Inventeringsfas enligt MIFO 1, 2 

Bransch 

Bransch Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall 

Branschkod 425 

Anteckning för bransch Deponering av schaktmassor, byggavfall, asfalt (bl.a. tjärasfalt) 
m.m. 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Uppsala län 03 

Kommun (namn, kod) Uppsala 0380 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 
koordinater (SWEREF 99) 

X: 6649945 Y: 127174 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Nederbacka 1:4; Nederbacka 1:2 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

  

Objektets besöksadress Ärentuna, Backa 
74391 Storvreta 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Skanska Asfalt och Betong AB, Region Bergmaterial 
Industrivägen 19, 17148 SOLNA  

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

D.H. Lindroths Åkeri och Sandtag AB  
(verksamhetsutövare från år 1996 till 2002) 
Ärentuna, Backa 
74391 Storvreta 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

Skanska Asfalt och Betong AB, Region Bergmaterial 
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Industrivägen 19, 17148 SOLNA 
(fastighetsägare sedan 2004) 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

(1) Ebba Tiberg, Per Hagström, Hannes Vidmark 
Miljökontoret, Uppsala kommun. (2) Göran Risberg, SGU, 
Uppsala. 

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

Ca 300 000 m2 (grustag), deponins utbredning: >10 000 m2 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

(1) Preliminär riskklassificering av Uppsala kommuns äldre 
avfallsupplag, år 1993  
(2) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i 
Uppsala kommun, år 1995. 
(3) Översiktlig miljöteknisk markundersökning, uppdragsnr 
10048667, 2006-12-07. Utförd av WSP åt Skanska Sverige AB. 
(Se Lst Dnr 551-13257-05) 

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

(1) Naturvärdekartering Lövstalöt täktområde, 2011. 
Miljökontoret Uppsala. 
(2) Lövstadalen - Gestaltning av ett grustag till villaområde, 
2008 
© Ia Hallgren & Magnus Nilsson 
EX0282, Inst. För stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Ultuna/Uppsala 
Publicerad: http://epsilon.slu.se/ 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 

Kommunalt äldre rör (användes vid SGU:s undersökning 
1995). 7 provpunkter varav 4 inryms fastigheten 1:4 (WSP, 
2006). 1 grundvattenrör installerades 2006. 
Deponin är belägen inom inre vattenskyddsområde.  
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Robinson; 
Per Hagström 

(datum) 

2007-10-30; 
2013-05-29 

 
Fältbesök (namn och datum) Göran Risberg   

Fältbesök (namn och datum) Per Hagström, Ebba Tiberg, 2013-05-29   

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969 (deponin). Ingen täktverksamhet sedan 
13/12-2007. 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

50 

Driftstart (år) 1960 (?) 

Driftslut (år) 2007 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

  

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

    

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

Täktverksamhet berg, naturgrus och sand. Ingen pågående 
tippning. 

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Täktverksamhet grus och sand, deponi med schaktmassor, 
betongblock, tegel och asfalt. 
Brytning av grus har pågått på platsen med tillstånd från 1960-
talet. Sedan 1966 bryts även berg enligt en anmälan till Uppsala 
kommun. Massor har framförallt förts in på området längre 
tillbaka i tiden. 

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

  

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

  

I processen hanterade 
kemikalier 

  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

  

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

Delvis utjämnat och täckt. 
Provtagning och analys av lakvatten ur kommunalt rör. 

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

Efter avslutad tippning: Utjämning och täckning. Provtagning i 
vassbevuxet dike i N tippkant. Rörslagning i S kant. 

Konflikter Vattenförsörjning (?), omkringboende (?), friluftsliv 
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Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Tippområde (?) 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Grustag (?) 

Avstånd till bostadsbebyggelse 50-200 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

  

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

  

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Fyllnadsmassor, genomsläppliga jordarter (isälvsmaterial, 
svallmaterial), täta jordarter (lerskikt), bergart: urgranit. 

Topografi, lutning (%) 0-15% (?) 

Typ av närrecipient Å, dike, grundvatten 

Närrecipient (namn) Björklingeån 

Avstånd till närrecipient (m) 200-500 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

Norrström 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Maskinverkstad, kontorsbyggnad 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark Deponin 

Volym förorenade massor (m3) 4000 - 100 000 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

2000 - 20 000 

Koordinater på förorenat mark-
område (SWEREF 99) 

X:  6649997 Y:  644774 Z:   

Föroreningar   

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

      

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar  
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Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin Lakvatten (?) 

Deponins koordinater (SWEREF 
99) 

X: 6649997 Y: 644774 Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ) Öppet system. 

Dagvattenrecipient (typ) Dike 

Övrigt 

Övrigt Uppgifter från WSP 2006-12-07: 
Ingen organiserad hantering av dagvatten i nuläget. Skanska 
avser dock anlägga bl.a. sedimentationsdammar i samband med 
ett eventuellt nytt tillstånd (WSP, 2006). 
Uppgifter från Skanska 2007-10-29: 
Mobilkrossning av berg och grus har skett på fastigheten. 
Maskinverkstad finns på fastighetens sydöstra del. Verkstaden 
står på betongplatta. Skanska köpte fastigheten 2004. 
Uppgifter från Skanska 2008-12-16: 
Länsvatten från bergschakten kommer att pumpas till en 
sedimentationsbassäng, där vattnet dels renas något och dels 
möjliggör provtagning. Pumpvattenmängden beräknas bli liten 
och vattnet kommer efter dammen att ledas väster om täkten 
alternativt till diken söder om grus- och sandavlagringen. 
Avståndet till grundvattenytan överstiger 2 meter. Skanska 
beräknar att kvävespillet från sprängningarna är ytterst liten. 
Skanska bedömer att föreslagna åtgärder är tillräckliga för att 
eliminera kväveläckage till grundvattnet. Ifall en 
översilningsmark behöver anläggas, kan detta ske väster om 
täkten. 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-06; 
2013-04-26 

Mark 

Antal prov 7 

Jämförelse görs 
med 

Högsta värdet (MKM) 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Alifater: C5-C8, 
C8-C10, C10-
C12, C12-C16, 
C16-C35 
Aromater: 
Bensen, Toluen, 
Etylbensen, 
Xylen  
Metaller: As, Pb, 
Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Zn 

PAH-canc. 
PAH-övr. 

    

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Alifater: C5-C8, 
C8-C10, C10-
C12, C12-C16, 
C16-C35 
Aromater: 
Bensen, Toluen, 
Etylbensen, 
Xylen  
Metaller: As, Pb, 
Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Zn  

PAH-canc. 
PAH-övr. 

    

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening    X     

Volym förorenade 
massor 

    X   

Använda 
referenser 

(1) Översiktlig miljöteknisk markundersökning, uppdragsnr 10048667, 2006-
12-07. Utförd av WSP åt Skanska Sverige AB. (Se Lst Dnr 551-13257-05) 
(2) Tabell 8.1, NV-rapport 5976 
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(3) Tabell 6, NV-rapport 4918 

Beskrivning av 
provtagningar 

Provtagning utfördes i 7 st punkter ner till maximalt 4 m djup. Kemisk analys 
utfördes på ett samlingsprov från varje provpunkt. Ett grundvattenrör 
installerades dessutom, dock var det torrt vid provtagningstillfället. 

 

 

Grundvatten 

Antal prov 1 prov, 12 parametrar 

Jämförelse gör 
med 

Högsta värdet  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Fe, B, Cu, Cl N Cd, Zn  Pb 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

P, AOX 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Zn, Cd, Cu   Pb   

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

P, AOX, Fe, B, Cl 

Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala 
kommun, år 1995. (2) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU- rapport 
2013-01. (3) MIFO - NV:s rapport 4918. 

Beskrivning av 
provtagningar 

Lakvattensprov ur kommunalt rör. Provtagning i närhet till upplag i ett av 
kommunens gamla obsrör. Röret var dock delvis igensatt, galvat rör kan ge 
förhöjda metallhalter (?). Vid analystillfället användes högre gränsvärden för 
Pb och Cd än dagens. För tillståndsbedömningen har SGU:s rapport, Tabell 1 
använts. Enligt Tabell 3 (NV:s rapport 4918) är halten Pb allvarlig och halten 
Cd måttligt allvarlig.  

Ytvatten 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Cd, Cu, Zn     Pb 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

Fe, N, P, Cl, B, AOX (hög halt P) 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 
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Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala 
kommun, år 1995. (2) MIFO - NV:s rapport 4918. 

Beskrivning av 
provtagningar 

Lakvattensprov ur kommunalt rör. P-halten (P-tot) var strax över NV:s 
gränsvärde (0,05 mg/l) för ytvatten. Provtagning i närhet till upplag i ett av 
kommunens gamla obsrör. Röret var dock delvis igensatt (?). Vid 
analystillfället användes ett högre gränsvärde för Pb än dagens. Enligt Tabell 
4 är halten mycket allvarlig. 

Sediment 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 

  

Byggnader 

Antal prov   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 
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Beskrivning av 
provtagningar 

      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      



Blankett C2 Föroreningsnivå   

 

Utskrivet 2013‐09‐05 

Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

 



Blankett D Spridningsförutsättningar
 

Utskrivet 2013‐09‐05 

Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-04-26 

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

 Olja, diesel (?) 

Spridningssätt   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt Åtgärder har vidtagits för att minimera riskerna. Samtliga på 
platsen förvarade kemikalier/oljor (mycket små volymer) är 
säkrade inomhus i uppsamlingskar. Samtliga oljebyten på 
maskiner sker inomhus på hårdgjord yta. 

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

  

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark   

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

  

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 
vatten 

Pb, Cd, Zn, Cu 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-1-10-3 m/s (grus), 10-3 m/s (sand) 

Lutning på grundvattenytan (%) (?) åt SO och SV, inströmningsområde 

Grundvattenströmning (m/år) ca ca 1000 m/år (?) 

Nedbrytbara föroreningar   

Nedbrytningshastighet   
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Utskrivet 2013‐09‐05 

Föroreningar som binds i 
marken 

PAH-canc, PAH-övr, Pb, Cd 

Halt organiskt kol i marken (%)   

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

Svallmtrl med lerskikt. 

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

Större sprickzoner i berg NV-SO. 

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt Stor grundvattentillgång i jord, måttlig grundvattentillgång i 
berg, stor infiltrationsrisk, tveksam risk för vattenförsörjningen. 
Heterogena schaktmassor kan ge upphov till snabb 
infiltration/spridning. 

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

Ca 1000 (?) 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 
damm 

  

Markytans torrhet   

Vegetationstäckning (% och typ)   

Exponering för vind   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 
separat fas 

  

Markens genomsläpplighet (m/s)   

Separata fasens viskositet   

Konstaterad historisk spridning    

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

  

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

Björklingeån (?) 
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Hotade ytvatten (namn) Björklingeån 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

ca 1000 (?) 

Avstånd till hotat ytvatten (m) 200-500 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

Dike i N tippkant (?) 

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 

  

Övrigt   

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

  

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

  

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

  

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

  

Ojämn spridning i ytvatten   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

  

Sediment 

Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

  

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

  

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

  

Båttrafik som rör upp sediment   

Muddring   

Kraftiga vågor   

Gasbildning   

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

  

Övrigt   

Jämn utbredning (m/år)   

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 
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Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 

Karta 1. Provpunkter, WSP 2007. 
Karta 2. Jordartskarta, SGU. 
Karta 3. Sårbarhetskarta för grundvatten, SGU 2012. 
Karta 4. Fastighetens lokalisering i anknytning till inre 
vattenskyddsområde. 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 3. Fältbesök 2013-05-29 
Bild 4. Fältbesök 2013-05-29 
Bild 5. Fältbesök 2013-05-29 
 



Blankett E Samlad riskbedömning
 

Utskrivet 2013‐09‐05 

Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-03; 
2013-04-26 

 
Verksamhetsbeskrivning Nedlagd deponi och tippning (schaktmassor, betongblock, tegel 

och asfalt). Grustag (?) 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

  Zn Cu Pb, PAH, Cd 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark   PAH     

Grundvatten Zn, Cd Pb     

Ytvatten   Pb (?)     

Sediment         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad X (?)       

Till byggnad         

I mark och 
grundvatten 

    X   

Till ytvatten   X (?)     

I ytvatten   X (?)     

I sediment         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark och 
grundvatten 

  K S    

Ytvatten och 
sediment 

  K, S      
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Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Industrimark, anknytande naturreservat (Natura-2000). 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning. 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Deponin är belägen inom inre vattenskyddsområde, nära 
Lövstalöt norr om Uppsala. Deponins utbredning har 
uppskattats till dryga 10 000 m2 och underliggande jordart är 
genomsläpplig. Deponin ligger i anknytning till åsen som 
längre söderut utgör en viktig del för Uppsalas 
dricksvattenreservoar. Inom området går en motionsslinga och i 
övrigt nyttjas området som strövområde. 

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1) Området är inte att betrakta som allvarligt förorenat. Blir området 
aktuellt för bostadsbebyggelse finns anledning till högre 
riskklassning.  

Riskklass (fas 1) 3  

Motivering (fas 1) Området är att bedömas som känsligt då det ligger i anknytning 
till åsen. Området angränsar även till ett Natura 2000-område, 
vilket betyder att det är ett värdefullt naturområde med arter 
eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv.  Ingen deponering sker dock numera, området är till 
viss del efterbehandlat genom utjämning och täckning. Har idag 
frodig gräsväxt och buskvegetation. Ingen täktverksamhet råder 
i dagsläget. 

Inventerarens intryck (fas 2) Deponin ligger inom inre vattenskyddsområde på 
genomsläppligt material. SGU tilldelade tidigare platsen 
riskklass 2 och därefter riskklass 3. Platsen bedöms idag ej ha 
en hög förorenande påverkan. 

Riskklass (fas 2) 3  

Motivering (fas 2) Riktvärdet för PAH:er överskrids endast i en punkt. Denna typ 
av förorening är att betrakta som toxisk men relativt orörlig. 
Någon omedelbar risk för grundvattnet bedöms därför inte 
föreligga. Enligt SGU:s bedömningsgrunder är Pb-halten i 
grundvattnet att betrakta som mycket allvarlig. Provet togs i 
anknytning till deponin i ett rör. Det rör sig om mycket stora 
volymer deponerade massor, dock kan påverkan av punktkälla 
inte uteslutas, vilket gör den förorenade halten mindre allvarlig. 
Provtagningsröret var galvat och delvis igensatt, vilket kan ha 
orsakat ett högt värde.    

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 
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Länkar 

Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

Lövstalöt-Hallbloms (?)  

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 

  

Övrigt 

Övrigt Deponin blev klassad till 2 (undersökning krävs för att 
klarlägga risk för miljökonflikt) enligt den preliminära 
riskklassificeringen av Uppsala kommuns äldre avfallsupplag. 
Efter den fördjupade undersökningen omklassades deponin till 
3 (dvs relativt enkla åtgärder krävs såsom tex täckning, 
plantering och uppstädning). Vid den fördjupade 
undersökningen år 1995 användes ett högre gränsvärde för Pb 
(dricksvatten). Utifrån markundersökningen som genomfördes 
2006 betraktades området ej som allvarligt förorenat. Vid en 
eventuell bebyggelseutveckling i området kan ytterligare 
provtagning vara nödvändig.  
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Robinson 
(datum) 

2007-11-29 

IDnr 

F0380-0280 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

 
Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 
Information adresserad till 

; 
Ja. Fastighetsägare 

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 

  

Kommentar Se Dnr 577-12952-05 

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 
Information adresserad till 

; 
Ja.   

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 

  

Synpunkter erhållna med 
anledning av kommunicering 

  



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-29 

Kartor 

 
Karta 1. Provpunkter, WSP 2007. 



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

Karta 2. Jordartskarta, SGU. 



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

 

 
Karta 3. Sårbarhetskarta för grundvatten, svart pil anger deponins lokalisering (efter SGU 
2012). 
 



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

 

 
 
Karta 4. Fastighetens lokalisering i anknytning till inre vattenskyddsområde. 
 
 

Bilder 

 

 
 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

 
 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
 

 
 
Bild 3. Fältbesök 2013-05-29 



Bilaga 1 Kartor och bilder   

 

 
 

 

 

 
Bild 4. Tydlig utplanad platå av massor, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström 
 

 
Bild 5. Vass i tippkanten, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström



Blankett A Administrativa uppgifter  
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Bilaga 2. Riskklassning ”Lövstalöt – Hallbloms” 

Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Hallbloms 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Gudrun Robinson; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-11-29; 
2008-12-03; 
2013-05-29 

 
Inventeringens namn Deponi i Uppsala kommun 

Dossiernummer   

Preliminär riskklass enligt BKL 2  

Inventeringsfas enligt MIFO 1, 2 

Bransch 

Bransch Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall 

Branschkod 425 

Anteckning för bransch Deponering av schaktmassor, rivningsmaterial, asfalt m.m. 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Uppsala län 03 

Kommun (namn, kod) Uppsala 0380 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 
koordinater (SWEREF 99) 

X: 6650848 Y: 644551 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Överbacka 1:1; Överbacka 1:3; Fjuckby 2:21 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

  

Objektets besöksadress Ärentuna, Backa 
74391 Storvreta 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Hallbloms AB (?) 
Libro Ringväg 36, 752 28  Uppsala, 
Skanska Asfalt och Betong AB, Region Bergmaterial 
Industrivägen 19, 17148 SOLNA  

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Hallbloms AB 
Libro Ringväg 36, 752 28  Uppsala 
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Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

Skanska Asfalt och Betong AB, Region Bergmaterial 
Industrivägen 19, 17148 SOLNA 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

(1) Ebba Tiberg, Per Hagström, Hannes Vidmark 
Miljökontoret, Uppsala kommun. (2) Göran Risberg, SGU, 
Uppsala. 

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

Deponins utbredning: >10 000 m2 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

(1) Preliminär riskklassificering av Uppsala kommuns äldre 
avfallsupplag, år 1993.  
(2) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i 
Uppsala kommun, år 1995.  
(3) Översiktlig miljöteknisk markundersökning, uppdragsnr 
10048667, 2006-12-07. Utförd av WSP åt Skanska Sverige AB. 
(Se Lst Dnr 551-13257-05) 

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

(1) Naturvärdekartering Lövstalöt täktområde, 2011. 
Miljökontoret Uppsala. 
(2) Lövstadalen - Gestaltning av ett grustag till villaområde, 
2008 
© Ia Hallgren & Magnus Nilsson 
EX0282, Inst. För stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Ultuna/Uppsala. Publicerad: http://epsilon.slu.se/ 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 

Nyetablerat lakvattenrör 1995. Djupet är 5 m. Plats (?) Brunn 
finns inom en 300-metersradie (användningsändamål enligt 
SGU:s brunnsarkiv: hushåll, fritidshus, mindre lantbruk). 
Deponin är belägen inom yttre vattenskyddsområde. 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-11-29; 
2013-05-29 

 
Fältbesök (namn och datum) Göran Risberg   

Fältbesök (namn och datum) Per Hagström, Ebba Tiberg, 2013-05-29    

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969 (?). Ingen täktverksamhet sedan 13/12-
2007. 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

 

Driftstart (år) 1960 (?)  

Driftslut (år) 2007  

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

  

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

  

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

Täktverksamhet berg, naturgrus och sand. Ingen pågående 
tippning. 

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Deponering av jord, rivningsmaterial och asfalt. Grustag. 
Matjordsframställning. 
Brytning av grus har pågått på platsen med tillstånd från 1960-
talet. Sedan 1966 bryts även berg enligt en anmälan till Uppsala 
kommun. Massor har framförallt förts in på området längre 
tillbaka i tiden. 

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

  

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

  

I processen hanterade 
kemikalier 

  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

  

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

Delvis utjämnat och täckt.       
Provtagning och analys av lakvatten ur nyetablerat rör. 
Provtagning i ås nedanför tippbrant. Anläggning av provplats i 
anslutning till matjordsframställningen. 

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

Bortforsling av asfalt, rivningsmaterial etc. Nya provtagningar 
görs. Vattentäkten undersöks. 

Konflikter Vattenförsörjning (?), jordbruk (?) 
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Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Matjordsframställning 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Matjordsframställning (?) 

Avstånd till bostadsbebyggelse 500-1000 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

  

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

  

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Fyllnadsmassor (?), genomsläppliga jordarter (isälvsmaterial), 
bergart: urgranit 

Topografi, lutning (%) (?) 

Typ av närrecipient Å 

Närrecipient (namn) Björklingeån 

Avstånd till närrecipient (m) 200-500 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

Norrström 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Förråd/bod med plattor och stenar. (Tillhör Hallbloms AB) 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark Deponin 

Volym förorenade massor (m3) 10 000 - 200 000 (?) 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

2000 - 20 000 

Koordinater på förorenat mark-
område (SWEREF 99) 

X:  6650886 Y:  127135 Z:   

Föroreningar   

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

      

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       
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Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin Lakvatten (?) 

Deponins koordinater (SWEREF 
99) 

X: 6650886 Y: 127135 Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ)   

Dagvattenrecipient (typ)   

Övrigt 

Övrigt Deponin är belägen nordväst om Uppsala, på Högstaåsen. Norr 
om deponin ligger Högstaåsens naturreservat (klassat som 
Natura2000- område). Täktverksamhet har pågått inom 
fastigheterna Överbacka 1:3 samt Fjuckby 2:21. 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-11-29; 
2013-05-04 

Mark 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

      X 

Använda 
referenser 

Tabell 6, NV-rapport 4918 

Beskrivning av 
provtagningar 

  

Grundvatten 

Antal prov 1 prov, 12 parametrar 

Jämförelse gör 
med 

Högsta värdet 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd B, Fe, Cu, Cd, 
Pb, Zn, Cl 

  N   

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

P, AOX 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Cd, Cu, Pb, Zn      

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

Fe, B, Cl 
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Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala kommun 
1995. 
(2) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU- rapport 2013-01.  
(3) MIFO - NV:s rapport 4918 

Beskrivning av 
provtagningar 

Höga halter av kväve samt något förhöjda halter av fosfor, i övrigt är halterna 
låga. För tillståndsbedömningen har SGU:s rapport, Tabell 1 använts. 
Troligtvis bidrar matjordsframställningen i hög grad till de höga 
kvävehalterna (SGU 1995). 

Ytvatten 

Antal prov  

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Cu, Cd, Zn       

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

Fe, N, P, Cl, B, AOX (höga halter N och P) 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

AOX       

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala 
kommun, år 1995. (2) MIFO. NV:s rapport 4918. 

Beskrivning av 
provtagningar 

Lakvattenprov. N-halt (5,1 mg/l) över NV:s gränsvärde för ytvatten (1,5 
mg/l) 

Sediment 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
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Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 

  

Byggnader 

Antal prov   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) (datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 
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Beskrivning av 
provtagningar 

      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg; 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-06; 
2013-05-04 

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

  

Spridningssätt   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

  

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark   

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

  

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 
vatten 

Pb, Cd, Zn, Cu, N, P  

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-1-10-3 m/s (grus), 10-3 m/s (sand) 

Lutning på grundvattenytan (%) (?) åt S-SO, inströmningsområde 

Grundvattenströmning (m/år) ca >1000 

Nedbrytbara föroreningar   

Nedbrytningshastighet   

Föroreningar som binds i 
marken 

Pb, Cd 
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Halt organiskt kol i marken (%)   

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

  

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

Större sprickzoner i berg NV-SO. 

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt Stor grundvattentillgång i jord, måttlig grundvattentillgång i 
berg, stor infiltrationsrisk, tveksam risk för 
vattenförsörjningen. Lagerföljden vid nyetablerat rör för 
lakvattenprov bestod endast av sand-grus blandning (0-5 m 
djup). 
Heterogena schaktmassor kan ge upphov till snabb 
infiltration/spridning. 

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

Ca 1000 (?) 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 
damm 

  

Markytans torrhet   

Vegetationstäckning (% och typ)   

Exponering för vind   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 
separat fas 

  

Markens genomsläpplighet (m/s)   

Separata fasens viskositet   

Konstaterad historisk spridning    

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

  

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 
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Hotade ytvatten (namn) Björklingeån 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

>1000 

Avstånd till hotat ytvatten (m) 200-500 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

  

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 

  

Övrigt   

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

  

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

  

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

  

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

  

Ojämn spridning i ytvatten   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

  

Sediment 

Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

  

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

  

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

  

Båttrafik som rör upp sediment   

Muddring   

Kraftiga vågor   

Gasbildning   

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

  

Övrigt   

Jämn utbredning (m/år)   

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 
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Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 

Karta 1. Jordartskarta, SGU. 
Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, SGU 2012. 
Karta 3. Fastigheternas lokalisering. 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 3. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 4. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 5. Fältbesök 2013-05-29 
Bild 6. Fältbesök 2013-05-29 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-01 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-04 

 
Verksamhetsbeskrivning Nedlagd deponi (jord, rivningsmaterial och asfalt). Grustag.  

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

P N, Zn Cu Pb, Cd, PAH (?)  

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark         

Grundvatten Pb, P  N     

Ytvatten   N     

Sediment         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad         

Till byggnad         

I mark och 
grundvatten 

    X   

Till ytvatten   X      

I ytvatten   X      

I sediment         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark och 
grundvatten 

 K, S     

Ytvatten och 
sediment 

K S     
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Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Industrimark, anknytande naturreservat. 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning. 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Deponin är belägen på åsen. Stor infiltrationsrisk och 
hydraulisk konduktivitet råder vilket innebär snabb spridning. 
Området inrymmer en brunn inom en 300-metersradie samt 
ytvattenrecipient drygt 200 meter från deponin. I norr angränsas 
Högstaåsens naturreservat (Natura2000). Området är även 
förhållandevis känsligt då det inhyser vissa speciella arter som 
drar nytta av den naturliga sand- och grusmiljön. Området 
ligger som förslag till bebyggelseutveckling men inget beslut 
har tagits i frågan.  

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1) Deponin är inte att betrakta som påtagligt förorenande i 
dagsläget. 

Riskklass (fas 1) 3 

Motivering (fas 1) Stora massor av främst rivningsmaterial och asfalt har 
deponerats. Bortforsling av massor har skett. 
Matjordframställningen sker inte längre och torde idag inte 
inverka särskilt mycket på föroreningsspridningen. Området är 
idag beväxt med frodig vegetation och buskar. Anknytande 
täktverksamhet råder ej idag.  

Inventerarens intryck (fas 2) Deponin ligger inom yttre vattenskyddsområde på 
genomsläppligt material. SGU tilldelade tidigare platsen 
riskklass 2. Idag bedöms platsen dock ha en inte lika hög 
förorenande påverkan. 

Riskklass (fas 2) 3 

Motivering (fas 2) Höga halter av främst kväve och i viss mån även fosfor har 
tidigare uppmätts. Detta torde härledas till den tidigare 
matjordframställnigen. Idag råder ingen verksamhet på platsen, 
deponin är täckt med leriga massor och beväxt med vegetation. 
Platsen ligger på genomsläppligt material men relativt långt 
från bebyggelse. Den föroreningsspridning som sker löper med 
största sannolikhet i samma dräneringsriktning som åsen. 
Utspädningseffekt samt naturlig rening borde ske till viss del. 

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

  

Länkar 

Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

Lövstalöt-Lindroths (?)  

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
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verksamhet 

Övrigt 

Övrigt Deponin blev klassad till riskklass 2 (undersökning måste ske 
för att klarlägga risk för miljökonflikt) enligt den preliminära 
riskklassificeringen av Uppsala kommuns äldre avfallsupplag. 
Bedömningen ansågs osäker pga. oklar utbredning och 
mäktighet av tippområdet. Efter en fördjupad undersökning 
klassades området återigen till riskklass 2. Blir området aktuellt 
för nytt planförslag kan ny provtagning vara nödvändigt. Kväve 
(N) är vanligtvis inte att betrakta som förorening, men den höga 
halten motiverar dock att det får tas med i riskbedömningen. 
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Robinson 
(datum) 

2007-11-29 

IDnr 

F0380-0279 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

 
Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 
Information adresserad till 

; 
Ja. Fastighetsägare 

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 

  

Kommentar Se Dnr 577-12952-05 

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 
Information adresserad till 

; 
Ja.   

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 

  

Synpunkter erhållna med 
anledning av kommunicering 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-29 

Kartor 

 
Karta 1. Jordartskarta, SGU. 
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Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, svart pil anger deponins lokalisering (efter SGU 
2012). 
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Karta 3. Fastigheternas lokalisering. 
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Bilder 

 
 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 
 
 

 
 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
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Bild 3. Dokumentation SGU 1995. 
 
 

 
 
Bild 4. Dokumentation SGU 1995. 
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Bild 5. Delvis efterbehandlat område, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström 
 

 
Bild 6. Efterbehandlade massor till vänster i bild, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström
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Bilaga 3. Riskklassning ”Faxan – Thulins” 

Objekt 

Nedlagd deponi, Faxan-Thulins 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-10-25 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Britta Palm 
Per Hagström 

(datum) 

2007-10-31 
2013-05-29 

 
Inventeringens namn Deponi i Uppsala kommun 

Dossiernummer   

Preliminär riskklass enligt BKL 2  

Inventeringsfas enligt MIFO 1, 2 

Bransch 

Bransch Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall 

Branschkod 425  

Anteckning för bransch Deponering av schaktmassor, byggavfall, asfalt m.m. 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Uppsala län 03 

Kommun (namn, kod) Uppsala 0380 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 
koordinater (SWEREF 99) 

X: 6644234 Y: 128553 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Fullerö 18:12; Fullerö 18:13; Fullerö 18:42; Fullerö 18:43 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

Förråd/containrar 

Objektets besöksadress   

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Fullerö Ekonomi & Förvaltning AB (FefAB) 
Fullerö 
75594 UPPSALA 

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

STEAB 
Lefflersgatan 5, 
754 50 UPPSALA 
LB Schakt (?) 

Nuvarande fastighetsägare Fullerö Ekonomi & Förvaltning AB (FEFAB) 
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(namn och adress) Fullerö 
75594 UPPSALA 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

(1) Ebba Tiberg, Per Hagström, Hannes Vidmark, 
Miljökontoret, Uppsala kommun.  
(2) Göran Risberg, SGU, Uppsala. 

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

 >10 000 m2 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

Utredningar: (1) Preliminär riskklassificering av Uppsala 
kommuns äldre avfallsupplag, år 1993 (2) Fördjupad 
undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala kommun, 
år 1995. 

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

Provtagning kommer att utföras av Bjerking AB, Uppsala. 
Analysresultat inväntas. 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 

Nyetablerat rör (Ö delen av deponin, djup 12 m). Enligt muntlig 
uppgift är röret borttaget. 
Provtagningsröret begravt under 4-5m jord (2012-01) 
Platsen ligger inom yttre vattenskyddsområde och ca 300 meter 
från inre vattenskyddsområde. Ca 100 meter från platsen finns 
ett antal brunnar (bl.a. för ändamål som hushåll, fritidshus, 
mindre lantbruk och industri enligt brunnsarkivet, SGU).  
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-10-25 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-09 

 
Fältbesök (namn och datum) Göran Risberg   

Fältbesök (namn och datum)     

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969. 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

20-30 år (?) 

Driftstart (år) Omkring 1990 (?) 

Driftslut (år) 2007 (?) 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

Ca 20 år (?) 

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

>50 ton 

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

De senaste 3 månaderna (ca) har deponin fyllts upp och 
utplanats med jord och grus.  

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

F.d. grustäkt. 
Deponering av schaktmassor, rivningsmaterial (från 
bensinmack?) och hushållssopor. Betong från den rivna 
betongfabriken på 18:47 grävdes ned 2002. 
Enligt muntlig uppgift var deponin delvis redan uppfylld 1991. 
Under inspektion 2001-04-18 observerades bl.a. plastkabel, 
plaströr och övrig plast, tegel, cement, asfaltrester, samt stora 
cementblock med armeringsjärn, rent skrot, ris, stubbar och 
rötter, däck och plåt som håller på att bli överfyllt. I den nya 
tippkanten ligger fint humusmaterial. I en del som ser äldre ut 
finns delvis övertäckta bilvrak, metallskrot, spis, plast och 
plastsäckar och trä. I de ännu ej utplanade massorna sticker 
järnvägssliprar upp. 

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

  

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

  

I processen hanterade 
kemikalier 

  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

  

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

Utjämnat och täckt med 4-5m jord. Delvis: Provtagning och 
analys av lakvatten ur nyetablerat rör. 
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Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

Ja: Utjämning och täckning. Provtagning i privat borrad brunn 
samt genom rördrivning i tippens södra del (grop i åkerkant) 
Provtagning i anknytning till snösmältning: screeninganalys av 
1) flyktiga och halvflyktiga kolväten 2) metaller (enligt SNV 
4638) samt 3) grundparametrar för lakvatten från deponi. 

Konflikter Vattenförsörjning, omkringboende, jordbruk, friluftsliv 

Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Tippområde (?) 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Grustag (?)  

Avstånd till bostadsbebyggelse 50-100m. 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

  

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

  

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Fyllnadsmassor, genomsläppliga jordarter (isälvsmaterial) och 
delvis täta jordlager S om tipp (glaciallera). Urgranitisk 
berggrund med lager av leptitgnejs. 

Topografi, lutning (%) 1 % (?) 

Typ av närrecipient Å 

Närrecipient (namn) Fyrisån 

Avstånd till närrecipient (m) Ca 350m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

Norrström 

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

F.d. grustäkt 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark Deponin 

Volym förorenade massor (m3) 4000 - 100 000 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

2000 - 20 000 

Koordinater på förorenat mark-
område (SWEREF 99) 

X: 6644259 Y: 128615 Z:   

Föroreningar   



Blankett B Verksamhets‐, områdes‐ & omgivningsbeskrivning   

 

Utskrivet 2013‐09‐05 

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

      

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar  

Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin Lakvatten (?) 

Deponins koordinater (SWEREF 
99) 

X: 6644259 Y: 128615 Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ)   

Dagvattenrecipient (typ)   

Övrigt 

Övrigt Fullerö 18:12 och 18:13 var förut Fullerö S:19 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-10-25 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-02 
2013-05-09 

Mark 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

    X   

Använda 
referenser 

Tabell 6, NV-rapport 4918 

Beskrivning av 
provtagningar 

  

Grundvatten 

Antal prov 1 prov, 12 parametrar  

Jämförelse gör 
med 

Högsta värdet   

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Cu, Cd Pb    

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

B, Fe, Zn, N, P, Cl, AOX 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  



Blankett C1 Föroreningsnivå   

 

Utskrivet 2013‐09‐05 

Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala 
kommun, år 1995. (2) MIFO. NV:s rapport 4918. Tabell 3. (3) 
Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU- rapport 2013-01. 

Beskrivning av 
provtagningar 

Lakvattensprov ur nyetablerat rör. Pb-halt (14 ug/l) anses måttligt allvarlig 
enligt MIFO (Tabell 3; grundvatten; 10-30 ug/l). Vid analystillfälle år 1995 
användes gränsvärde på 50 ug/l (enligt SLV?). Vid provtagningen 
observerades att provet luktade skumtillsats. Enligt SGU:s 
bedömningsgrunder anses Pb-halten som mycket allvarlig. 

Ytvatten 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Cu, Cd, Zn   Pb   

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

Fe, N, P, Cl, B, AOX 

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

AOX       

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

Använda 
referenser 

(1) Fördjupad undersökning av avfallsupplag i riskklass 2 i Uppsala 
kommun, år 1995. (2) MIFO. NV:s rapport 4918. Tabeller 4, 14. 

Beskrivning av 
provtagningar 

Lakvattensprov ur nyetablerat rör. Pb-halt (14 ug/l) anses allvarlig enligt 
MIFO (Tabell 4; ytvatten; 10-30 ug/l). Vid analystillfälle år 1995 användes 
gränsvärde på 50 ug/l (enligt SLV?). 

Sediment 

Antal prov   

Jämförelse gör 
med 

  

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
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Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 

  

Byggnader 

Antal prov   

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening         

Volym förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

  

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 
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Beskrivning av 
provtagningar 

      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-10-25 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-06 
2013-05-09 

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

  

Spridningssätt   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

  

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark   

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

  

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

Deponin  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 
vatten 

Pb, Cd, Zn, Cu, N, P 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-1-10-3 m/s (grus/morän), 10-3 m/s (sand) och delvis 10-3 
(lera). 

Lutning på grundvattenytan (%) 0,1-1 (?) åt SO, inströmningsområde. 

Grundvattenströmning (m/år) ca ca 0,001 (moränlera) 

Nedbrytbara föroreningar   

Nedbrytningshastighet   

Föroreningar som binds i 
marken 

Pb, Cd 
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Halt organiskt kol i marken (%)   

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

Isälvsmtrl, angränsande till glaciallera S om tipp. 

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

Större sprickzoner i berggrund NNV-SSO 

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

  

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt Stor grundvattentillgång i jord, måttlig grundvattentillgång i 
berg, stor infiltrationsrisk, risk för påverkan av 
vattenförsörjning (kommunal och privat).  
Lagerföljd vid nyetablerat rör för lakvattensprov: 0-2 m 
(steniga schaktmassor), 2-11.2 m (grusig sand), 11.2- m (berg). 
Heterogena schaktmassor kan ge upphov till snabb 
infiltration/spridning. 

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

Ca 1000 (?) 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 
damm 

  

Markytans torrhet   

Vegetationstäckning (% och typ)   

Exponering för vind   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

  

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 
separat fas 

  

Markens genomsläpplighet (m/s)   

Separata fasens viskositet   

Konstaterad historisk spridning    

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

  

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 
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Hotade ytvatten (namn) Fyrisån 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

ca 0,001 (moränlera) 

Avstånd till hotat ytvatten (m) 200-500 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

Brunn (?) 

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 

  

Övrigt   

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

  

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

  

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

  

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

  

Ojämn spridning i ytvatten   

Konstaterad historisk spridning   

Övrigt   

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

  

Sediment 

Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

  

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

  

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

  

Båttrafik som rör upp sediment   

Muddring   

Kraftiga vågor   

Gasbildning   

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

  

Övrigt   

Jämn utbredning (m/år)   

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 
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Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 

Karta 1. Fastigheternas lokalisering. 
Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, SGU 2012. 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
Bild 3. Dokumentation 2013-05-29 
Bild 4. Dokumentation 2013-05-29 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
(datum) 

2004-11-25 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Gudrun Sjöberg 
Per Hagström 

(datum) 

2004-12-03 
2013-05-09 

 
Verksamhetsbeskrivning Nedlagd deponi med schaktmassor, rivningsmaterial (från 

bensinmack?) och hushållssopor 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

  Zn Cu Pb, Cd, PAH (?) 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark         

Grundvatten Cu, Cd   Pb    

Ytvatten Cu, Cd, Zn  Pb      

Sediment         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad         

Till byggnad         

I mark och 
grundvatten 

    X (?)    

Till ytvatten   X (?)      

I ytvatten         

I sediment         

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark och 
grundvatten 

K (mark) K (grundvatten), S 
(grundvatten) 

S (mark)   

Ytvatten och   K (ytvatten) S (ytvatten)    
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sediment 

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Naturvård, Skyddsobjekt 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Deponin är belägen på genomsläppligt material med närhet till 
ytvattenrecipient. Inom en 100-metersradie finns bebyggelse 
samt brunnar. 

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1) Området är inte att betrakta som allvarligt förorenat. Deponin 
sattes först till riskklass 2, sedan nedklassades den till riskklass 
3. Idag är tippen beväxt och inga mer massor har tillförts 
deponin. 

Riskklass (fas 1) 3  

Motivering (fas 1) Deponin är belägen inom yttre vattenskyddsområde och gränsar 
till inre. Deponin ligger på åsmaterial samt till viss del lera. 
Grundvattentillgången i jord bedöms som stor och 
infiltrationsrisken likaså. Spridning till Fyrisån kan inte 
uteslutas. Ån omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
(klass 2), vilket ska beaktas.  

Inventerarens intryck (fas 2) Provtagning utfördes 1995. Analysresultat inväntas från ny 
provtagning. Uppmätta halter av bly i lakvatten har bedömts 
som måttligt allvarligt.  

Riskklass (fas 2) 3  

Motivering (fas 2) Deponin är täckt och utbredningen bedöms till mer än 
10 000m2. Området bedöms idag inte utgöra en hög 
förorenande påverkan. Volymen förorenade massor är 
svårbedömt. Pb-halten (14g/l) som uppmättes 1995 klassas 
som måttligt allvarligt enligt MIFO. Ur dricksvattensynpunkt 
går gränsvärdet som otjänligt vid 10g/l, vilket enligt SGU:s 
bedömningsgrunder bedöms som mycket allvarligt. Inga mer 
massor har tillförts deponin och Pb-halten torde idag vara lägre. 
Oklart om brunnarna inom området är påverkade av deponin. 
Ny provtagning kan dock påvisa en högre riskklassning. 

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

  

Länkar 

Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

  

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
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verksamhet 

Övrigt 

Övrigt Deponin blev klassad till 2 (undersökning krävs för att 
klarlägga risk för miljökonflikt) enligt den preliminära 
riskklassificeringen av Uppsala kommuns äldre avfallsupplag. 
Efter den fördjupade undersökningen omklassades deponin till 
3 (dvs relativt enkla åtgärder krävs såsom tex täckning, 
plantering och uppstädning). Gränsvärdet för Pb i 
lakvatten/ytvatten är lägre i dagsläget än då provsvaret 
utvärderades år 1995. Pb-halten torde idag vara mindre. Ny 
provtagning får utvisa om riskklassen ska höjas eller ej. 
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Robinson 
(datum) 

2007-11-29 

IDnr 

F0380-0231 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

 
Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 
Information adresserad till 

Ja. Fastighetsägare 

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 

  

Kommentar Se Dnr 577-12952-05 

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 
Information adresserad till 

Ja.   

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 

  

Synpunkter erhållna med 
anledning av kommunicering 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-09 

Kartor 

 
 
Karta 1. Fastigheternas lokalisering. 
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Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, svart pil anger deponins lokalisering (efter SGU 
2012). 
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Bilder 

 
Bild 1. Dokumentation SGU 1995. 
 
 

 
 
Bild 2. Dokumentation SGU 1995. 
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Bild 3. Utjämning, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström 
 

 
 
Bild 4. Deponins östra kant, fältbesök 2013-05-29 Foto: Per Hagström
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Bilaga 4. Riskklassning ”Sandvikstippen”, Gamla Uppsala. 

Objekt 

Schaktmassedeponi, Sandvik, Tunåsen 
Upprättad (namn) 

Gudrun Robinson 
(datum) 

2009-05-14 

IDnr 

F0380-1656 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-23 

 
Inventeringens namn Schaktmassedeponi i Uppsala kommun 

Dossiernummer   

Preliminär riskklass enligt BKL 3  

Inventeringsfas enligt MIFO 1, 2  

Bransch 

Bransch Avfallsdeponier – inert, schaktmassedeponi 

Branschkod 426 

Anteckning för bransch Schaktmassedeponi 

Geografisk information 

Län (namn, kod) Uppsala län 03 

Kommun (namn, kod) Uppsala 0380 

Topografiska kartan   

Ekonomiska (gula) kartan   

Områdets/fastighetens 
koordinater (SWEREF 99) 

X: 6642231 Y: 646503 Z:   

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Gamla Uppsala 80:5 

Kontakter och referenser 

Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

  

Objektets besöksadress 751 04 UPPSALA 
Box 417 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

SH-Bygg AB  
Sofielundsgatan 5,  
753 23 UPPSALA 

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

SH-Bygg AB  
Sofielundsgatan 5,  
753 23 UPPSALA 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

SH-Bygg AB  
Sofielundsgatan 5,  
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753 23 UPPSALA 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

Ebba Tiberg, Per Hagström, Miljökontoret, Uppsala kommun. 

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

30 000m2, varav ca 20 000m2 utgörs av deponerade massor och 
2500m2 av en avgrusad uppställningsyta. 

Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

(1) PM Miljö 2005-12-14. Tunåsen. Ramböll, Dnr 2000 281, 
Uppsala kommun. 
(2) Provtagning av grundvatten, Golder Associates AB, 2007-
02-23, Dnr 2000-281, Uppsala kommun.  
(3) Miljöprogram planerade åtgärder, Golder Associates AB, 
2007-02-26, Dnr 2000-281, Uppsala kommun. 

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

(1) Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och 
Lötenkullen, Uppsala kommun, Uppsala län 
Länsstyrelsens Meddelandeserie 2012 
ISSN 1400-4712 
(2) Förslag till skötselplan för Uppsala högar och Tunåsen 
– ett exempel på medbestämmande planering 
Examensarbeten ISSN 1651-114X Nr 4 2002, Inst. för skogens 
produkter och marknader, SLU, Uppsala 
(3) Gamla Uppsala – Förr och nu, Gamla Uppsala 
Hembygdsförening 
© 2009 Gamla Upsala Hembygdsförening 
Tryckning: 08 Tryck AB, Stockholm 2009 
ISBN 978-91-974399-6-1 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 

Observationsrör nr 9304, Uppsala kommuns 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

Gudrun Robinson 
(datum) 

2009-05-14 

IDnr 

F0380-1656 
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-23 

 
Fältbesök (namn och datum) Per Hagström 11/5-2013    

Fältbesök (namn och datum)    

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969  

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet, delvis inhägnat 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

40 (?)  

Driftstart (år) 1962 (?) 

Driftslut (år) 1995 (?)  

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

Ca 40 år (?)  

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

  

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

Ingen deponering de senaste 10 åren. Nu fungerar fastigheten 
som upplag för sten, återvunnet material etc.   

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Fd. sand/grustäkt. Deponering av jordmassor och i viss 
omfattning även byggavfall. 
Under 1950-talet var större delen av sydspetsen utgrävd. Under 
1960-talet upphörde sandtäkten. Därefter fylldes täkten med 
massor. 

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

  

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

  

I processen hanterade 
kemikalier 

  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

  

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

  

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

Uppfyllnad av rena schaktmassor, i huvudsak lera. På ytor över 
+ 33m sker en intäckning med 0,5m friktionsmaterial för att 
återskapa naturliga markförhållanden. Enligt kommunens 
förslag omfattar fyllnaden 53 000m3 fyllnadsmassor och ca 
4500m3 intäckningsmassor. 

Konflikter Naturvärden, vattenförsörjning (?), friluftsliv (?), kulturminnen 
(?) Åkerbruk sker i området 
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Området och omgivningen 

Markanvändning på objektet Upplag/förvaringsplats  

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

  

Avstånd till bostadsbebyggelse Ca 100m  

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

  

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

  

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Genomsläppliga jordarter, fyllnadsmassor  

Topografi, lutning (%) 1-20 % (?)  

Typ av närrecipient Grundvatten,  

Närrecipient (namn) Grundvattentäkt vid Galgbacken, Fyrisån (?) 

Avstånd till närrecipient (m) Ca 1800  

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

Norrström  

Byggnader och anläggningar 

Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

 Förrådsbod, containrar etc. 

Förorenade markområden 

Lokalisering av förorenad mark Se ref. (provgrop 2) 

Volym förorenade massor (m3) Mäktighet schaktmassor >20m; 400 000m3 (?) 
Förorenade massor m3: (?) 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

  

Koordinater på förorenat mark-
område (SWEREF 99) 

X: 6642231 Y: 646503 Z:   

Föroreningar PAH 

Förorenat grundvatten 

Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

      

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

      

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       
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Förorenade sediment 

Lokalisering av förorenat 
sediment 

      

Volym förorenade sediment (m3)       

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar       

Deponier 

Deponi       

Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 

Dagvattendränering (typ) Öppet (?)  

Dagvattenrecipient (typ) Grundvatten, dike (?)  

Övrigt 

Övrigt SH Fastigheter har via Ramböll undersökt Tunåsen. Prover togs 
i 4 provgropar och analyserades på PAH. 
Golder Associates AB utförde kompletterande provtagningar. 
Grundvatten undersöktes därmed år 2007. 
Utförda analyser visar att inga halter av petroleumkolväten eller 
PAH:er över detektionsgränsen förekommer inom den ytliga 
delen av grundvattnet. 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-05 

Mark 

Antal prov 4 

Jämförelse gör 
med 

Högsta värdet (KM) 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd PAH-övr. Olje index >C10-
C40 

      PAH-canc. 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

PAH-övr. Olje index >C10-
C40 

      PAH-canc. 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening       X (?)             

Volym förorenade 
massor 

            X (?)       

Använda 
referenser 

(1) PM Miljö 2005-12-14. Tunåsen. Ramböll, Dnr 2000 281, Uppsala 
kommun. 
(2) MIFO-rapport 4918 
(3) Riktvärden för förorenade mark, NV-rapport 5976 

Beskrivning av 
provtagningar 

Fyra markprover har tagits i de ytliga fyllnadsmassorna (3-4 m u my). 
Provgrop 1-3 har grävts i fyllnadsmassorna, provgrop 4 utgörs av naturligt 
lagrad mark i släntfot mot öster. Provgrop 1 och 4 har tagits nedanför kullen i 
slänt respektive släntfot. Prov 2 och 3 har tagits uppe på kullen i 
fyllnadsmassorna. 

Grundvatten 

Antal prov 1 

Jämförelse gör 
med 

Högsta värdet (KM) 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd Ca, Fe, K, Mg, 
Na, S, Si, Al, As, 
Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mn, Mo, 
Ni, P, Pb, Sr, Zn  
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Alifater: C5-C35 
Aromater: C8-
C16 
Bensen, toluen, 
etylbensen, 
xylener 
PAH, PAH-
canc., PAH-övr. 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

Ca, Fe, K, Mg, 
Na, S, Si, Al, As, 
Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mn, Mo, 
Ni, P, Pb, Sr, Zn  
Alifater: C5-C35 
Aromater: C8-
C16 
Bensen, toluen, 
etylbensen, 
xylener 
PAH, PAH-
canc., PAH-övr. 

                  

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

(1) Provtagning av grundvatten, Golder Associates AB, 2007-02-23, Dnr 
2000-281, Uppsala kommun. 
(2) Gränsvärden för dricksvatten, SLVFS 2001:30 
(3) MIFO-rapport 4918 

Beskrivning av 
provtagningar 

Utförda analyser visar att inga halter av petroleumkolväten eller PAH:er över 
detektionsgränsen förekommer inom den ytliga delen av grundvattnet. 
Provtagning ca 30 m nedströms fastigheten i Uppsala kommuns 
observationsrör. Grundvattenprovet analyserades med avseende på metaller, 
petroleumkolväten och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Se rapport 
Golder. 

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 
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 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

Mark 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Grundvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 
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Beskrivning av 
provtagningar 

      

Ytvatten 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 

Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

      

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Byggnader 

Antal prov       

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-05 

Från byggnader och anläggningar 

Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

      

Spridningssätt       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 

Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 

Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

Se ref. (provgrop 2) 

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 

Föroreningar som sprids med 
vatten 

Metaller 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

10-1-10-3 m/s (grus), 10-3 m/s (sand) 

Lutning på grundvattenytan (%) 1-20 % (?) 

Grundvattenströmning (m/år) ca 1000m (?) (Ca 6 månader för vattnet att passera ned genom 
åsen) 

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 
marken 

PAH-canc., PAH-övr. 
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Halt organiskt kol i marken (%)       

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

Leriga fyllnadsmassor (?) 

Naturliga transportvägar (t.ex. 
torrsprickor i lera) 

Sydlig dräneringsriktning i åsen 

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt Infiltrationsdammar ligger i direkt anknytning norr om deponin. 
Heterogena schaktmassor kan ge upphov till snabb 
infiltration/spridning. 

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

1000m 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 

Föroreningar som sprids med 
damm 

      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ)       

Exponering för vind       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 

Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 

Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

      

Hotade ytvatten (namn) Fyrisån (?) 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 
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Avstånd till hotat ytvatten (m) Ca 2000 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

      

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 

      

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

      

Ytvatten 

Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

      

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

      

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

      

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

      

Sediment 

Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

      

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

      

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 
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Kartor och bilder 

Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 

Karta 1. Områdets hydrogeologiska förhållanden och 
grundvattnets strömning och sårbarhet. (Efter Trafikverket: 
MKB för dubbelspår Gamla Uppsala) Källa: SGU 
Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, SGU 2012 
Karta 3. Uppsala- och Vattholmaåsarnas vattenskyddsområde 
(Efter Trafikverket: MKB för dubbelspår Gamla Uppsala) 
Karta 4. Jordartskarta, SGU 
Bild 1. Inspektion 
Bild 2. Inspektion 
Bild 3. Södra Tungropens sandtäkt 1957 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-05 

 
Verksamhetsbeskrivning Nedlagd deponi och tippning (schaktmassor, rivningsmaterial 

etc.) Fd. grustag. 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

      Metaller, Aromater, 
Alifater, Bensen, 
Toluen, Etylbensen, 
Xylener 
 

 PAH 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark       Oljeindex >C10-
C40 

      PAH 

Grundvatten Metaller, Alifater, 
Aromater, 
Bensen, Toluen, 
Etylbensen, 
Xylener 
 

                  

Ytvatten                         

Sediment                         

Spridningsförutsättningar 

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad                         

Till byggnad                         

I mark och 
grundvatten 

                  X 

Till ytvatten       X             

I ytvatten                         

I sediment                         
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Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark och 
grundvatten 

      S (mark) K (mark) S (grundvatten), K 
(grundvatten) 

Ytvatten och 
sediment 

                        

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

Tätort, Naturvård, Skyddsobjekt 

Markanvändning enligt Pågående markanvändning 

Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

Deponin ligger i direkt anknytning till åsen inom inre 
skyddsområde för Uppsalas kommunala vattentäkt. I norr 
gränsar fastigheten till kommunens infiltrationsanläggning. 
Platsen ingår i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram (klass 1, 
vilket motsvarar ett mycket högt naturvärde). Området används 
flitigt för rekreation, motion och inhyser även ett högt 
kulturvärde då området ligger an mot Kungshögarna och Gamla 
Uppsala. Åkerbruk sker i stor omfattning intill åsen. 

Riskklassning 

Inventerarens intryck (fas 1) Deponin ligger inom ett skyddsområde och utgör således en 
stor risk för föroreningsspridning. Det är därför angeläget att 
bedöma läget som allvarligt. 

Riskklass (fas 1) 2 

Motivering (fas 1) Tippen ligger inom skyddsområde för dricksvattentäkt strax 
nedströms infiltrationsdammarna. Tippning har pågått under 
lång tid och volymen deponerade massor har bedömts som 
mycket stor. Vidare omfattas området av ett 
naturvårdsprogram, samt är flitigt besökt av människor.  

Inventerarens intryck (fas 2) Lokaliseringen av deponin ska ses som en stor riskfaktor, och 
en hög riskklass är därför angeläget. 

Riskklass (fas 2) 2 

Motivering (fas 2) Fastigheten omfattar ett stort område och mycket stora volymer 
har genom åren deponerats. De mesta av avfallet består inerta 
schaktmassor, men deponering av andra farliga ämnen och 
substanser kan inte uteslutas. Provtagning i mark har indikerat 
förekomst av bl.a. cancerogena PAH:er motsvarande ett mycket 
allvarligt tillstånd enligt MIFO. Denna provtagning utfördes i 
fyra provgropar, varav en punkt motsvarade ett allvarligt 
tillstånd. Volymen förorenade massor är svårbedömt, utifrån 4 
prover kan dock inte ett ”hotspot”-objekt ligga som grund för 
bedömningen. Osäkerheten motiverar således också en högre 
risknivå. Grundvattnet påvisar inga höga halter av föroreningar 
men området inryms inom inre skyddsområde, vilket ska 
beaktas stort. Ytterligare jordprover i olika marknivåer skulle 
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behövas för att få en större blick av föroreningsläget. PAH:er 
har en benägenhet att bindas i marken. För ev. framtida 
markanvändning kan dessa exponeras i större omfattning. Den 
föreslagna riskklassen har också fastställts med tanke på att 
området är flitigt besökt för rekreation och motion. Höga 
naturvärden finns även inom området.  

Andra prioriteringsgrunder 

Andra prioriteringsgrunder       

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

      

Länkar 

Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

      

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 

      

Övrigt 

Övrigt Under våren 2007 har Miljökontoret låtit göra en prioritering av 
nedlagda avfallsupplag i kommunen (totalt ca 100st) utifrån 
kriterier såsom omgivningens skyddsvärde och uppgifter om 
avfallsinnehåll mm. Sandvikstippen finns med bland de ca 20 
deponier som prioriterats. 
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

      
(datum) 

      

 
Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 
Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 

      

Kommentar       

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 
Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 

      

Synpunkter erhållna med 
anledning av kommunicering 
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Objekt 

Nedlagd deponi, Lövstalöt-Lindroths 
Upprättad (namn) 

      
(datum) 

      

IDnr 

      
Kommun 

Uppsala 
Senast reviderad (namn) 

Per Hagström 
(datum) 

2013-05-29 

Kartor 

 
Karta 1. Områdets hydrogeologiska förhållanden och grundvattnets strömning och sårbarhet. 
(Efter Trafikverket: MKB för dubbelspår Gamla Uppsala) Källa: SGU 
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Karta 2. Sårbarhetskarta för grundvatten, svart pil anger deponins lokalisering (efter SGU 
2012). 
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Karta 3. Uppsala- och Vattholmaåsarnas vattenskyddsområde (efter Trafikverket: MKB för 
dubbelspår Gamla Uppsala). 
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Karta 4. Jordartskarta, SGU. 
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Bilder 

 
 
Bild 1. Inspektion 2005 (foto: Miljökontoret) 
 

 
 
Bild 2. Inspektion 2005 (foto: Miljökontoret) 
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Bild 3. Södra Tungropens sandtäkt 1957 Foto: Parknämnens arkiv, stadsarkivet 
 


