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PM ÖVERSIKTLIG MÄNGD- SAMT KOSTNADSUPPSKATTNING 

INFÖR EVENTUELL SANERINGSÅTGÄRD, ÖSTEN 3 

 

Bakgrund och syfte 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm Stad, genomfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Östen 3 i Bromsten, Stockholm. Syftet 

med den miljötekniska markundersökningen var att, inför försäljning av fastigheten, översiktligt 

utreda eventuell föroreningssituation.  

Erhållna resultat från utförd undersökning påvisar förhöjda halter av metaller och PAH, framför allt i 

jord inom höjdplatån i de centrala-nordvästra delarna av området (provpunkt 22W05-06 och 

22W09). Baserat på detta har fastigheten delats in i två preliminära egenskapsområden, 

”höghaltsområdet” och ”övriga området”. Inom höghaltsområdet förekommer koppar, zink och 

PAH-H i halter över MKM i samtliga punkter samt över nivån för FA i en punkt (22W09). Det s.k. 

höghaltsområdet inte är avgränsat och det finns ett behov av en kompletterande undersökning för 

att kartlägga utbredningen av påträffade föroreningar samt en riskbedömning för att möjliggöra 

bedömningen kring om det föreligger något åtgärdsbehov på fastigheten på grund av påvisade 

föroreningshalter. 

WSP har nu fått uppdraget att ta fram en översiktlig mängduppskattning av massor med 

föroreningshalt överstigande MKM respektive FA samt en kostnadsuppskattning för en 

saneringsåtgärd för två, av beställaren, specificerade scenarier för ”höghaltsområdet”. Innevarande 

PM syftar till att redovisa ovanstående uppskattningar. Observera att uppskattade mängder och 

kostnader är översiktliga och bygger på nu kända data samt erfarenhetsbaserade men 

schablonmässiga antaganden. 

Uppskattning av mängder av massor med föroreningshalter överstigande MKM/FA 
Då påvisade föroreningshalter inte är avgränsade i detalj (främst i plan) har uppskattningen av 

mängden förorenade massor tagits fram för två olika stora områden, ett mindre och ett större, se 

Figur 1.  
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Figur 1. Två områden har tagits fram som uppskattning på utbredningen av påvisade föroreningar. Det större området 

markeras med röd markering och det mindre med lila markering. 

Det finns 3 genomförda provpunkter inom det så kallade höghaltsområdet, 22W05, 22W06 och 

22W09. För dessa punkter finns totalt 6 st prover analyserade. För ett av proverna gjordes även en 

omanalys som verifierade uppmätt halt i ursprungsprover. I provpunkt 22W05 och 22W06 påvisas 

föroreningshalter överstigande MKM i både ytliga och djupare prover. Halterna i provpunkt 22W05 

överstiger dock ej SSRV-C. Jorddjupet till berg i dessa två punkter är enligt fältnoteringar ca 0,8 m. 

I provpunkt 22W09 påvisas föroreningshalter överstigande FA och jorddjupet är ca 0,35 m. Då 

22W05, med halter under SSRV-C, ligger emellan de två andra punkterna med halter över SSRV-

C bedöms det för osäkert att göra några antaganden kring massor som eventuellt kan lämnas kvar 

vid en eventuell saneringsåtgärd med SSRV-C som åtgärdsmål. Därför redovisas endast 

uppskattning av mängder för massor med föroreningshalt överstigande MKM respektive FA i detta 

PM. 

Följande gemensamma uppskattningar har gjorts för båda områdena: 

• Jorddjup: 0,5 m  

• Mängden massor med föroreningshalter överstigande FA står för 1/3 av den totala 

mängden massor inom aktuellt område 
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Underlag till dessa uppskattningar kommer från fältobservationer samt resultat från utförd 

undersökning, se Rapport, Miljöteknisk markundersökning Östen 3, Bromsten, Stockholms stad, 

WSP 2022. 

Lilla området 

Områdets storlek: 400 kvm 

Mängd förorenade massor med halter överstigande MKM: 133 m3, ca 240 ton. 

Mängd förorenade massor med halter överstigande FA: 66 m3, ca 120 ton. 

Stora området 

Områdets storlek: 1300 kvm 

Mängd förorenade massor med halter överstigande MKM: 433 m3, ca 780 ton. 

Mängd förorenade massor med halter överstigande FA: 216 m3, ca 390 ton. 

Kostnadsuppskattning saneringsåtgärd 
Kostnadsuppskattningen för eventuell saneringsåtgärd för respektive område har utgått ifrån 

följande två scenarier: 

- Alt 1: Ingen teknikschakt kommer att utföras. Kostnad för saneringsåtgärd där massor med 
föroreningshalter överstigande MKM/FA uppskattas.  

- Alt 2: Stor teknikschakt ska utföras, alla förorenade massor över MKM kommer schaktas 
vid anläggning – kostnad för merkostnaden på grund av förorenade massor uppskattas. 
 

För varje alternativ kommer två kostnadsuppskattningar att redovisas, ett för det lilla och ett för det 

stora området enligt figur 1 och enligt ovan uppskattade mängder av förorenade massor med 

respektive avfallsklass (IFA eller FA). 

Följande antaganden är gemensamma för alla följande uppskattade kostnader: 

• Aktuell avfallsanläggning för IFA/FA-massor är RagnSells i Högbytorp 

• Avstånd till avfallsanläggning som tar emot IFA/FA-massor: 4 mil 

• Kostnad för deponering av IFA-massor: 700 kr/ton 

• Kostnad för deponering av FA-massor: 800 kr/ton 

• Kostnad för transport: Lastbil+förare 1000kr/h 

• 1 m3 massor motsvarar 1,8 ton 

• En lastbil med släp kan transportera 15 ton/runda 

• En runda till och från deponi tar 2 timmar 

• Kostnad för återfyllnadsmassor (bergkross): 150kr/ton 

• Kostnad för miljökontroll inkl. framtagande av anmälan och saneringsrapport: 150 000kr 
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Kostnadsuppskattning Alt 1 

För alternativ 1 ska även entreprenörskostnader tas med i kostnadsuppskattningen. Följande 

antaganden vad gäller kostnader har använts: 

• Entreprenadkostnad för schakt i förorenade massor: 130kr/m3 

• Entreprenadkostnad för återfyllnad av sanerat område: 40kr/m3 

Då eventuella återfyllnadsmassors ursprung inte är känt i nuläget tas endast kostnad för 

entreprenad samt massor med i kostnadsuppskattningen. Transport av dessa massor utelämnas. 

Observera att kostnaden/ton är uppskattad utifrån att massorna kommer från en bergtäkt och ej är 

massor som återanvänds. Ytan efter återfyllnad är ej förberedd för någon typ av användning, 

exempelvis har ej kostnad för packning av massorna inkluderats i kostnadsuppskattningarna. 

Uppskattad kostnad för sanering av det lilla området redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Kostnadsuppskattning för sanering av det lilla området, alt 1: 

Ton över MKM 239,4 

Ton över FA 118,8 

Entreprenadkostnad förorenade massor 25 870 kr 

Antal lastbilar MKM 16 

Antal lastbilar FA 8 

Tid för transport MKM (timmar) 32 

Tid transport FA (timmar) 16 

Kostnad för transport >MKM  32 000 kr 

Kostnad för transport >FA 16 000 kr 

Kostnad deponering IFA (>MKM)  167 580 kr 

Kostnad deponering FA  95 040 kr 

Materialkostnad återfyllnadsmassor 53 730 kr 

Entreprenadkostnad återfyllnad 14 328 kr 

Kostnad miljökontroll 150 000 kr 

Summa kostnad saneringsåtgärd 554 548 kr 
 

Sammanfattningsvis uppskattas saneringskostnaden för Alt 1 för det lilla området till ca 

550 000 kr. 

Uppskattad kostnad för sanering av det stora området redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Kostnadsuppskattning för sanering av det stora området, alt 1: 

Ton över MKM 779,4 

Ton över FA 388,8 

Entreprenadkostnad förorenade massor 84 370 kr 

Antal lastbilar MKM 52 

Antal lastbilar FA 26 

Tid för transport MKM 104 

Tid transport FA 52 

Kostnad för transport >MKM  104 000 kr 

Kostnad för transport >FA 52 000 kr 

Kostnad deponering IFA (>MKM)  545 580 kr 

Kostnad deponering FA 311 040 kr 

Materialkostnad återfyllnadsmassor 175 230 kr 

Entreprenadkostnad återfyllnad 46 728 kr 

Kostnad miljökontroll 150 000 kr 

Summa kostnad saneringsåtgärd 1 468 948 kr 
 

Sammanfattningsvis uppskattas saneringskostnaden för Alt 1 för det stora området till ca 

1 470 000 kr. 

Kostnadsuppskattning Alt 2 

För alternativ 2 tas endast merkostnader för deponering av förorenade massor med 

föroreningshalter överstigande MKM respektive FA med i kostnadsuppskattningen då stor teknisk 

schakt antas ska utföras över hela fastigheten. Observera att kostnadsuppskattningen inkluderar 

transport av förorenade massor till Ragnsells i Högbytorp. Om man istället gör antagandet att 

samtliga massor hade transporterats dit oavsett föroreningsgrad kan transportkostnaden 

exkluderas från totalsumman.  

En eventuell fördyrning av entreprenadkostnaden på grund av schakt i förorenade massor har ej 

tagits med i nedanstående kostnadsuppskattningar.  

Uppskattad kostnad för transport och deponering av förorenade massor för det lilla området 

redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Kostnadsuppskattning transport samt deponering av förorenade massor för det lilla området, alt 2: 

Ton över MKM 239,4 

Ton över FA 118,8 

Antal lastbilar MKM 16 

Antal lastbilar FA 8 

Tid för transport MKM 32 

Tid transport FA 16 

Kostnad för transport >MKM  32 000 kr 

Kostnad för transport >FA 16 000 kr 

Kostnad deponering IFA (>MKM)  167 580 kr 

Kostnad deponering FA 95 040 kr 

Kostnad miljökontroll 150 000 kr 

Summa hantering samt deponering förorenade massor 460 620 kr 
 

Sammanfattningsvis uppskattas kostnaden för hantering samt deponering av förorenade 

massor för Alt 2 för det lilla området till ca 460 000 kr. 

Uppskattad kostnad för transport och deponering av förorenade massor för det stora området 

redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Kostnadsuppskattning transport samt deponering av förorenade massor för det stora området, alt 2: 

Ton över MKM 779,4 

Ton över FA 388,8 

Antal lastbilar MKM 52 

Antal lastbilar FA 26 

Tid för transport MKM 104 

Tid transport FA 52 

Kostnad för transport >MKM  104 000 kr 

Kostnad för transport >FA 52 000 kr 

Kostnad deponering IFA (>MKM)  545 580 kr 

Kostnad deponering FA 311 040 kr 

Kostnad miljökontroll 150 000 kr 

Summa hantering samt deponering förorenade massor 1 162 620 kr 
 

Sammanfattningsvis uppskattas kostnaden för hantering samt deponering av förorenade 

massor för Alt 2 för det stora området till ca 1 160 000 kr. 

 

Osäkerheter och rekommendationer 

De mängder och kostnader som uppskattats i föreliggande PM har baserats på data från en 

översiktlig miljöteknisk undersökning. För att mängden förorenade massor med föroreningshalter 

överstigande de olika tillämpade jämförvärdena ska bli mer noggrann krävs en kompletterande 

undersökning på fastigheten som syftar till att avgränsa påvisad förorening. 

Därefter rekommenderas det att en förenklad riskbedömning och åtgärdsutredning utförs för att 

bedöma behovet av eventuell riskreduktion samt vilken åtgärd som är bäst i sammanhanget. 

Förslagsvis görs detta när fastighetens planerade markanvändning har fastställts. 


