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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Trafikverket ska ta fram en vägplan för en ny GC-väg längs väg 537 på en sträcka av ca 5 

km mellan Barkarövägen och Tidö-Lindö. Denna rapport utgör en del av 

samrådsunderlaget för vägplanen.   

Området som utreds för ny GC-väg är beläget på båda sidor om befintlig väg. Vilken 

lösning (sidval med eller utan sidbyte) som är mest lämplig kommer att utredas vidare 

under arbetet med vägplanen. Området som översiktligt inventerats med avseende på 

miljöstörande verksamheter och potentiellt förorenade områden består av 

utredningsområdet och intilliggande områden för att med större säkerhet säga att där 

inte finns potentiellt förorenade områden noterade i nationella register som i senare 

skede har inverkan på vägdragningen.  

1.2. Syfte och mål  

Ändamålet med projektet är att skapa en bättre trafiksäkerhet för gående, cyklister och 

trafikanter till och från Tidö-Lindö och mellanliggande samhällen. 

Syftet med markmiljöinventeringen är att identifiera och avgränsa potentiella 

förorenade områden inom ett valt inventeringsområde. Inventeringen grundas på 

arkivstudier och kända förutsättningar för befintligt vägområde. För vägområdet har en 

diffus spridning av förorenande ämnen till vägdiken ingått som en förutsättning.  

1.3. Metod  

Inventering har innefattat momenten:  

1. Val av inventeringsområde och av fastigheter. Inventeringsområdet har innefattat 

detsamma som för naturmiljö och utgörs av hela det område som har utretts för ny GC-

väg. Valet av fastigheter genomfördes med hjälp av GIS, där samtliga fastigheter inom 

inventeringsområdet togs med. Området omfattar minst 20 m på var sida om den 

befintliga vägen och motsvarade 14 fastigheter.  

2. Informationshämtning från länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade 

områden, så kallade MIFO-objekt. MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden) är en metodik framtagen av Naturvårdsverket och som används för att 

identifiera och inventera förorenade områden, bland annat av Länsstyrelserna. Arbetet 

enligt MIFO-modellen påbörjades runt år 2000 och syftar till att kartlägga och prioritera 

eventuella insatser när det gäller potentiellt förorenade områden i Sverige. 

(Naturvårdsverket, 2002). 

3. Inventering av underlagsmaterial som till exempel tidigare genomförda 

undersökningar, historiska kartor, jordartskartor, etc. Detta skedde via SGU:s hemsida 

samt via kontaktpersoner på Västerås kommun.  

4. Sammanställning av arkivmaterial och bedömning av undersökningsbehov.    
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2. Områdesbeskrivning  

2.1. Inventeringsområdet  

Inventeringsområdet är beläget längs med väg 537 ca 5 km söder om Västerås tätort 

(Figur 1). Inventeringsområdet omfattar 14 stycken fastigheter och utgörs idag främst av 

vägområde, jordbruksmark och skogsmark samt enstaka privata bostadsfastigheter.   

 

 
Figur 1. Aktuell vägsträcka markerad med blå ellips © Lantmäteriet. 
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2.2. Historiska bilder  

Historiska flygbilder från ca 1955-1967 (vänstra bilderna i Figur 2 respektive Figur 3) 

hämtade från eniro.se (2020-08-14) visar att vägens dragning i mångt och mycket var 

densamma och inventeringsområdet då liksom nu framför allt utgjordes av 

jordbruksmark.  

  
Historiskt flygfoto från ca 1955-1967 Flygfoto från eniro.se 

Figur 2. Historiskt flygfoto över den norra delen, från Barkarövägen (v 538) till Eriksbo, jämfört 

med nutida flygfoto. 
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Historiskt flygfoto från ca 1955-1967 Flygfoto från eniro.se 

Figur 3. Historiskt flygfoto över den södra delen, från Eriksbo till Gångholmen, jämfört med nutida 

flygfoto. 

2.3. Geologi och Jordarter 

Området där ny GC-väg planeras utgörs till övervägande del av ett öppet åkerlandskap. 

På ett par ställen sticker mindre trädbevuxna fastmarkspartier upp i landskapet. 

Topografin är relativt likvärdig utmed sträckan med ett i huvudsak flackt område med 

endast mindre höjdskillnader. Enligt jordartskartan utgörs undergrunden till 

övervägande del av lösjord, i aktuellt fall postglacial lera och silt. I partier med fastmark 

bedöms morän vara den dominerande jordarten. Enligt jordartskartan har inte berg 

karterats i eller i anslutning till befintlig väg 537, se Figur 4. 

Vägområdet löper inledningsvis genom ett fastmarksparti i anslutning till Enhagen-

Ekbacken. Därefter går vägen ut på ett öppet åkerlandskap som primärt karaktäriseras 

av postglacial lera och finlera. På ett par ställen passeras partier med glacial lera, 

älvsediment och fastmarkspartier med morän.  

I anslutning till Sibirien går vägen över två högpunkter med fastmark för att därefter 
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ånyo passera över åkermark med enstaka fastmarkspartier. Knappt 1 km efter Sibirien 

går vägen ner i en lågpunkt i landskapet där jordartskartan visar på förekomst av 

svämsediment. Sista biten ner mot Gångholmen utgörs av ytterligare åkermark och 

uppstickande partier med fastmark av morän. Se även jordartskartan över området i 

Figur 4.  

 

Figur 4. Jordartskarta, SGU, med legend. 

2.4.  Hydrologi 

Ytvatten följer topografin i området och diken mynnar så småningom ut i Mälaren, 

antingen i Sandskärsviken eller Holmaviken i öster eller i Asköfjärden i sydväst. 

Grundvattnets rörelseriktning är ännu inte utredd men är troligen mycket lik ytvattnets 

och därmed inte entydig inom hela undersökningsområdet. I de norra delarna är 

grundvattnets riktning troligen ostlig för att sedan bli nordlig i området mellan 

Kalvudden och ner till en brytpunkt innan Eriksbo. Söder om Eriksbo är 

grundvattenströmningen troligen åter ostlig för att längst söderut inom 

utredningsområdet istället troligen vara sydvästlig. Djup till berg skattas enligt SGUs 

jorddjupskarta i huvudsak till 3-10 m, se kartbild nedan Figur 5. 
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Figur 5. Jorddjupskarta från SGU. 

3. Potentiellt förorenade områden  

3.1. Verksamheter inom inventeringsområdet  

Enligt länsstyrelsens databas för MIFO-objekt (EBH-databasen) finns ett registrerat 

potentiellt förorenat objekt inom utredningsområdet, (länsstyrelsens objekt id 177645). 

Det är en före detta plantskola inom fastigheten Barkaröby 6:70, Eriksbo plantskola, se 

Figur 6. Området är tilldelat riskklass 2, hög risk. Inom fastigheten bedriver Norells 

trädgårdar fortfarande verksamhet på ca 10 ha.  
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Eriksbo plantskola påbörjade sin verksamhet 1948 och enligt MIFO-inventeringen var 

totalarealen ca 24,5 ha varav 11 ha skogsmark, 12 ha åkermark och 2 ha övrig mark. 

Inom verksamheten har, enligt uppgifter från MIFO fas 1, flera olika typer av 

bekämpningsmedel som senare förbjudits använts genom åren. I verksamheten har även 

eldningsolja, diesel samt smörjoljor använts till maskinerna. Odlingsområdet är delvis 

täckdikat sedan början av 50-talet. Ett dike löper utmed väg 537. Avrinning antas ske 

mot Mälaren. 

En miljöteknisk undersökning (MIFO fas 2) daterad 2020-01-23 har utförts av Sweco på 

uppdrag av Björnträd AB i den södra delen av f.d. Eriksbo plantskola inom fastigheten 

Barkaröby 6:11, blivande Eriksbo Trädgårdsstad. Området angränsar till väg 537 i öst. 

Resultat från undersökningen visade att i en provpunkt uttagen i naturlig lera (benämnd 

SW1901 1-1,5 m), belägen ca 20 m från väg 537, påträffades barium, kobolt samt nickel i 

halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) (Naturvårdsverket 2009, rev. 2016) I samma prov påträffades 

även bly, krom, koppar samt zink i halter som överskrider gränsen för ”mindre än ring 

risk” (MRR) vid återanvändning av avfall i anläggningsändamål (Naturvårdsverket 

2010) . Det finns en notering i provtagningsprotokollet att det påträffades en 

täckdikning på 0,9 meters djup i ovanliggande lager. När det gäller bekämpningsmedel 

och övriga analyserade organiska ämnen (alifatiska- samt aromatiska kolväten och PAH) 

var uppmätta halter mycket låga och underskred rapporteringsgränsen för 

analysmetoden. Bekämpningsmedel påträffades vid undersökningen inte i något av de 

analyserade grundvattenproverna. 

Ett område i anslutning till väg 537 inom den nordöstra delen av fastigheten Barkaröby 

6:70 är föremål för avstyckning och i samband med detta har en miljöteknisk 

undersökning utförts av AB Terraformer, på uppdrag av Thomas Norell, daterad 2020-

04-20. Sammanfattningsvis har rester av DDE (vilket är en nedbrytningsprodukt av det 

organiska bekämpningsmedlet DDT) påträffats vid undersökningen men endast i halter 

under generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. Utöver det påträffades 

halter av barium, kobolt samt nickel i halter överskridande KM i samlingsprov PG4 

belägen i anslutning till väg 537. Provet är uttaget i naturlig lera på djup av 0,5-1,0 m. 

Resultatet indikerar tillsammans med resultatet för Swecos undersökning ovan 

förekomst av naturligt förhöjda halter av metaller i underliggande lera inom 

utredningsområdet. 
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Figur 6. Potentiellt förorenade områden, Länsstyrelsens EBH-databas, med legend. 

3.2. Närliggande verksamheter till inventeringsområdet   

Sofielunds fd Handelsträdgård, (lst objekt id 189132), undersöktes av Tyréns på uppdrag 

av Västerås stad inom ramen för ett uppdrag att utföra MIFO fas 2 undersökningar av 12 

plantskolor inom Västerås kommun. Rapporten från Sofielunds fd Handelsträdgård är 

daterad 2020-02-19. I sammanfattningen står att rapporten resulterar i att objektet 

rekommenderas att föras till riskklass 3, måttlig risk, istället för riskklass 2 som fas 1 

föreslog och som visas i Figur 6. 

Ytterligare två handelsträdgårdar/plantskolor är upptagna i MIFO-registret som 

identifierade objekt men ej riskklassade (markerade med E i Figur 6 ovan), 

Länsstyrelsen objekt id 192771 Fullerö trädgård och 192743 Lindkvists trädgård. Båda 

ärendena har avslutats utan åtgärd. Inventering och riskklassning av Fullerö trädgård 

avbröts p.g.a. bristfällig information.   

3.3. Vägområde  

Vägtrafik är en källa till spridning av föroreningar till främst vägdiken men även till 

närliggande områden. Utsläppen kommer främst från avgaser, smörjoljor, korrosion, 



 

Sida 12 (15) 

däck, vägbana, katalysatorer och bromsbelägg. Föroreningar som är vanliga i 

dikesmassor är främst metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

Provtagning av vägdikesmassor bör genomföras för att kontrollera föroreningsnivån.  

Fram till 1973 användes vägtjära i asfalt i samband med vägbeläggningar. Vägtjäran som 

framställs av stenkol innehåller bland annat PAH. Om asfalten innehåller mer än 70 

ppm PAH bedöms den innehålla stenkolstjära. Asfalt klassas som farligt avfall om halten 

av PAH-16 överstiger 1000 mg per kg asfalt (Vägverket 2004). Provtagning av asfalt 

samt underliggande jordlager bör genomföras på de delar där byggnation/schaktning 

blir aktuellt då undre lager av liggande asfalt misstänks vara av äldre ursprung (före 

1973).   

3.4. Fyllnadsmassor  

Ingen information angående fyllnadsmaterial i inventeringsområdet har påträffats inom 

ramen för denna inventering. Då det är stora områden åkermark antas det vara 

jungfrulig mark i stora delar av inventerings-området.  Fyllnadsmassor i stadsmiljö kan 

dock generellt innehålla föroreningshalter av framförallt metaller, petroleumprodukter 

och PAH. Provtagning av dessa ämnen bör därför göras om fyllnadsmassor påträffas, 

speciellt på de delar där schaktning ska utföras inför eventuell hantering av sådana 

jordmassor.  

4. Mål som berörs  

4.1. Miljökvalitetsmål  

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete och visar vägen mot en hållbar 

utveckling och Agenda 2030. Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra 

nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. 

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett 

antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 

stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Utredning av förorenad mark i 

infrastrukturprojekt berör miljökvalitetsmålen på flera sätt med störst inverkan på de 

mål som redovisas i Figur 7. 

  
    

Figur 7. Tre av Riksdagens miljömål som utredning av förorenad mark i infrastrukturprojekt har 

störst inverkan på – giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt god bebyggd miljö 

(sverigesmiljömål.se, 2020).   

  

• Giftfri miljö – ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
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människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”  

• Grundvatten av god kvalitet – ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 

och vattendrag.”  

• God bebyggd miljö – "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 

god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."  

4.2. Hållbarhetsmål  

Vid FN:s toppmöte år 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala 

hållbarhetsmål (Agenda 2030). Hållbarhetsmålen är ett steg mot en mer hållbar värld 

och målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: sociala, ekonomiska och 

miljömässiga. En förutsättning är att detta projekt inte ska motverka dessa mål.   

Ett av målen stöds direkt av byggandet av ny GC-väg nämligen mål 3.6 ”Halvera antalet 

dödsfall och skador i trafikolyckor i världen”. Att se till alternativa dragningar av GC-

vägen för att inte störa Natura 2000- området bidrar till målet 11.4 ”Stärka insatserna 

för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv”. 

Utredning av förorenad mark i infrastrukturprojekt bidrar till uppfyllandet av 

hållbarhetsmålen på flera sätt med störst inverkan på mål 3, 6, 9 och 12 som redovisas i 

Figur 8.  

  
      

Figur 8. Fyra av FN:s hållbarhetsmål som utredning av förorenad mark i infrastrukturprojekt har 

störst inverkan på (FN, 2018).   

   

• Mål nr. 3 – God hälsa och välbefinnande: ”3.9 Väsentligt minska antalet döds- 

och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och 

kontaminering av luft, vatten och mark”.   

• Mål nr. 6 – Rent vatten och sanitet för alla: ”6.6 Skydda och återställa de vatten-

relaterade ekosystemen, däribland berg, våtmarker, floder, akvifärer och sjöar”. 
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• Mål nr. 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:  ”9.4 Rusta upp 

infrastrukturen […] för att göra dem hållbara, med effektivare 

resursanvändning…”.   

• Mål nr. 12 – Håll konsumtion och produktion: ”12.2 Uppnå en hållbar 

förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser” och ”12.5 Väsentligt 

minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall”.   

4.3. Miljö- och hållbarhetsperspektiv  

Etablering av en ny GC-väg kommer eventuellt att innebära att jordmassor behöver 

schaktas bort och då klassas som avfall. Om massorna är tillräckligt rena kan de 

återanvändas istället för att skickas till mottagningsanläggning för behandling och 

naturresurser kan då sparas. Det är samtidigt en förutsättning att föroreningar inte 

sprids okontrollerat till nya platser som kan påverka både mark och grundvatten. Det är 

därför betydelsefullt att utföra en miljöteknisk markundersökning för att förstå 

föroreningsbilden i området.  En första inventering av området har genomförts för att 

identifiera tidigare verksamheter och för att få en förståelse av vilka ämnen som kan ha 

hanterats på plats. Med resultatet från inventeringen som underlag upprättas en 

provtagningsplan inför en miljöteknisk markundersökning. I undersökningsfasen utreds 

förekomsten av föroreningar i mark och grundvatten. Utifrån resultaten görs en 

riskbedömning som ligger till grund för en eventuell åtgärdsutredning. Om föroreningar 

påträffas är det viktigt att göra en väl avvägd masshanteringsplan och åtgärdsutredning 

för att kunna avgöra vilka massor som behöver deponeras, vilka som kan återanvändas 

och vilka som kan lämnas kvar på plats. Det är oftast både miljömässigt och ekonomiskt 

hållbart att investera resurser i undersökningsskedet för att undvika onödig deponering.    

5. Slutsatser  

• Inom inventeringsområdet finns en identifierad verksamhet, f.d. handels-

trädgård, som kan ha gett upphov till förorenad mark. Ytterligare tre plantskolor 

finns registrerade i närområdet. Stickprov för analys av metaller och pesticider 

föreslås längs vägsträckor som ligger nedströms Eriksbo plantskola samt 

Sofielunds f.d. handelsträdgård.  

• Slumpmässig provtagning bör genomföras längs planerad GC-väg för att 

kontrollera den generella föroreningsnivån i entreprenadområdet.  

• Provtagning av asfalt med avseende på PAH-16 bör genomföras på de delar där 

schaktning blir aktuellt i nuvarande vägsträckning, då vägens ålder gör att 

underliggande asfalt kan innehålla stenkolstjära.  

• Provtagning av vägdikesmassor bör genomföras på de delar där schaktning blir 

aktuellt, för att kontrollera föroreningsnivån av främst metaller, oljekolväten 

och PAH.  
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• En provtagningsplan bör upprättas när sträckningen på GC-vägen fastlagts, 

inget tyder på att markmiljö blir styrande vid val av vägsträckning. 
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