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1

Inledning

1.1

Bakgrund, syfte & lokalisering

Undersökningsområdet utgörs av ytan innanför den planerade Centrumleden
(precis väster om Hästen 3), Roslagsbanan, Bergtorpvägen och E18 och
omfattar fastigheterna Hästen 3, Hästen 2, del av Viggbyholm 74:5 m.fl., se
figur 1. Sedan invigningen av Täby galopp år 1960 har galoppverksamhet för
hästsport bedrivits inom fastigheterna Hästen 3 och Hästen 2. Området
avseende del av fastigheten Viggbyholm 74:5 m.fl. utgörs främst av skogs- och
gräsmark.
På uppdrag av beställaren har ÅF Infrastructure AB fått i uppdrag att
genomföra en historisk inventering samt en nulägesanalys av definierat
undersökningsområde enligt ovan i syfte att ta fram en för området
rekommenderad provtagningsstrategi.

Figur 1. Plankarta över undersökningsområdet med utmärkta fastigheter.
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1.2

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar:
 Historisk inventering av fastigheterna
 Nulägesanalys inom fastigheterna
 Upprättande av provtagningsstrategi

2

Verksamhet och historik

2.1

Historik

2.1.1

Undersökningsområdet

Fastigheterna Hästen 3 och Hästen 2 utgör idag hela området för Täby galopp.
Innan galoppen flyttade till Täby år 1960 utgjordes området av gräs- och
ängsmark. Torpet Bunkern låg inom den nuvarande fastigheten Hästen 3, men
revs i samband med galoppens tillkomst i slutet av 1950-talet (Täby
Hembygdsförening 2011), se figur 2. I Täby kommuns bygglovsarkiv som
sträcker sig tillbaka till 1930-talet återfinns varken bygglov eller rivningslov
inom någon av fastigheterna, bortsett från de bygglov som gavs i samband med
galoppbanas tillkomst.
Inom fastigheten Hästen 2 återfanns under en kort period runt år 1960 en
bensinmack. En trolig lokalisering av denna mack återfinns på ritning
200G1103, men viss osäkerhet finns kring mackens absoluta läge. Enligt
uppgifter från den tidigare banchefen Kjell Olsson grävdes tankarna som fanns i
anslutning till macken upp i samband med avvecklingen av verksamheten.

Figur 2. Torpet Bunkern som låg inom området för Täby galopp.
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2.1.2

Närområdet

Någon verksamhet som gett upphov till kända föroreningar av markområden
finns varken inom de aktuella fastigheterna eller inom någon av de angränsande
fastigheterna. Däremot återfinns ett sådant objekt på Kemistvägen 12 cirka 300
meter norr om Hästen 2. Inom denna fastighet finns en bussdepå inom vilken
oljeläckage rapporteras med jämna mellanrum.
På fastigheterna Tibble 10:8 och Tibble 10:9, som återfinns direkt öster om
undersökningsområdets sydöstra del, bedriver idag Norrorts Gravvårdar HB ett
stenhuggeri. Tidigare ägare på fastigheterna är byggföretaget Constructa AB,
Imprestor mark AB samt ett antal privatpersoner. I början av 2000-talet borttogs
den oljecistern som tidigare värmde upp byggnaderna inom fastigheterna.
Cisternen var ovan jord och var placerad i mitten av fastigheterna. I övrigt finns
det inget som tyder på någon eventuell miljöstörande verksamhet inom dessa
fastigheter.
Inom fastigheten Tryckaren 3 cirka 300 meter nordost om Hästen 2 bedrev
metallfabriken Pumo en mindre gjuteriverksamhet mellan åren 1945-1982.
Föroreningsnivåerna i grundvattnet har bedömts vara måttliga till stora och
spridningsförutsättningarna i grundvattnet måttliga (Länsstyrelsen 2009).

2.2

Nuvarande verksamhet

2.2.1

Hästen 3

Inom galoppbanan finns flera banor med olika material. Sandbanan saltas
vintertid med ungefär 30 ton salt per säsong, gräsbanan gödslas med
mineralgödsel och ogräsbekämpas med det certifierade preparatet Starane
någon gång om året och den tredje banan består av ett sandblandat fibermaterial
innehållandes bland annat vax. Den eventuella användningen av kolstybb på
galoppbanorna som befarades har inte kunnat bekräftas och ingenting tyder på
att någon sådan användning har förekommit.
Enligt uppgifter erhållna från före detta banchefen K-B Wirenstål användes
tidigare halm på galoppbanorna för att möjliggöra tävlingar under
vinterhalvåret. Den uttjänta halmen tippades sedan i nära anslutning till
galoppbanan, se ritning 200G1103, som sedan omhändertogs av ett jordverk
med en tillhörande dieselcistern.
Vid platsbesök på fastigheten upptäcktes nyligen upplagda muddermassor inom
banområdet. På en annan plats som dräneras av diken påträffades tippmassor
bland annat innehållandes asfalt, se ritning 200G1103.
Den gödsel som kontinuerligt produceras inom området läggs på avsedda
gödselplatser i form av gjutna betongplattor inom området. Gödslet samlas
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sedan ihop i containrar och körs iväg till gödselförädling. Den gamla bansanden
som byts ut med jämna mellanrum läggs bland annat i nära anslutning till den
damm som finns inom banområdet, men sprids även ut på olika platser inom
området. En stor sandhög återfinns exempelvis nära den stora parkeringen öster
om galoppbanan.
Inom området finns två verkstäder, en nyare och en äldre, se ritning 200G1103.
Båda verkstäderna värms upp med el från en elcentral inne på banområdet,
bredvid dammen. I den nya verkstaden repareras, tvättas, smörjs och avfettas
fordon. Inne i byggnaden finns en golvränna genom vilken spillvatten förs bort.
Troligtvis finns det en oljeavskiljare ansluten till golvrännan. På platsen där den
nya verkstaden ligger låg tidigare ett förrådstält där bland annat startboxar och
traktorer förvarades. I den gamla verkstaden utförs idag mindre reparationer.
Troligen har reparationer och tvätt av fordon utförts här tidigare om åren, men
porten in till byggnaden är för liten för att större fordon ska kunna föras in. I
denna verkstad finns en golvbrunn med en oljeavskiljare kopplad till sig som
går ut på framsidan av byggnaden, mot galoppbanan.
Mellan verkstäderna och stallbacksområdet finns en inkapslad dieselcistern där
det bränsle som används till traktorer och gräsklippare förvaras. Denna ligger
ovan mark och inget läckage kunde upptäckas vid platsbesöket. Nära
dieselcisternen finns ytterligare en cistern, en biodieselcistern innehållandes
rapsmetylester (RME) som under en kortare period användes som bränsle till
traktorerna. Cisternernas placering framgår av ritning 200G1103.
I huvudbyggnadens källare finns det två oljecisterner som försörjer byggnaden
med värme vintertid. Dessa tillverkades år 1979 och drevs till och med förra
året på olja. Idag drivs de istället på rapsolja. Cisternerna är placerade på en
betongplatta. Ur filtret som är fastsatt på ledningen där oljan tas in i den ena
cisternen har det runnit ut en mindre mängd olja. Påfyllnadsplatsen för
cisternerna återfinns i mitten av byggnaden ut mot galoppbanan, och är i form
av ett rör som sticker ut ur fasaden. Cisternernas och påfyllnadsplatsens
placering framgår av ritning 200G1103. Sommartid är inte cisternerna i bruk,
utan istället sker uppvärmning av varmvatten med elpatroner. Ingen
incidentrapport rörande läckage eller andra incidenter från oljecisternerna finns
registrerad hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
De asfalterade parkeringsytorna som återfinns inom Hästen 3 och Hästen 2 kan
utgöra en eventuell föroreningskälla. Gammal asfalt kan innehålla höga PAHhalter och bör därmed undersökas närmare.

7 (7)
2011-11-08
2.2.2

Hästen 2

Vid platsbesök återfanns en uppställningsplats för skrotbilar inom fastigheten.
Denna plats benämns som ”skrot/skrotupplag” på ritning 200G1103. Inom
galoppträningsbanan som återfinns på fastigheten finns eventuellt
fyllningsmaterial. Uppgifter från K-B Wirenstål tyder även på att platsen fram
till början av 1980-talet, användes som snötipp. Förutom dessa objekt och den
eventuella föroreningskälla som asfaltsytan inom fastigheten utgör, har inga fler
misstänka föroreningspunkter påträffats.
2.2.3

Viggbyholm 74:5 m.fl

Inom detta område har inga misstänka föroreningspunkter påträffats. Den
nordöstra delen av området, direkt öster om Hästen 2, har dock inte undersökts.

3

Redovisning

Provtagningsområden redovisas genom följande ritningar och bilagor:
Ritningsnr
200G1103
200G1104
200G1105

Planritningar
Relevanta objekt enligt rapport
Provtagningsplan, område 1‐6
Provtagningsplan, område 7‐11

Bilagor:
Bil 1

Provtagningsstrategi
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Bilaga 1

1

Provtagningsstrategi

1.1

Syfte

Provtagningsstrategi avseende provtagning på de olika delområdena inom
undersökningsområdet följer nedan. Provpunkternas placering på kartan är ungefärliga och
specificeras i detalj efter genomgång av lednings- och situationsplaner samt installationer och
konstruktioner i samband med förberedelser inför fältarbetet.
Syftet med provtagningen är att fastställa om mark och grundvatten har förorenats av de
riskobjekt som identifierats inom undersökningsområdet och om föroreningarna kan innebära
en risk för människa och miljö.

1.2

Miljöteknisk markundersökning

1.2.1

Provpunkter

Provtagningsstrategin utgår från elva delområden inom undersökningsområdet, se ritning
200G1104 samt 200G1105. Antal jordprov respektive grundvattenrör (gv-rör) samt misstänkt
förorening inom varje delområdet framgår av tabell 1.
Tabell 1. Antal jordprov respektive gv-rör samt misstänkt förorening inom varje delområde.
Provpunkternas ungefärliga placering framgår av ritning 200G1104 samt 200G1105.

Delområde
1. Fd. snötipp/fyllnadsmaterial
2. Fd. bensinmack
3. Oljecistern/påfyllnadsplats
4. Parkering (fyllningsmaterial, asfaltstyp)
5. Skrotupplag
6. Tippmassor (asfaltsrester etc.)

Antal
jordprov
1
2
3
1
3
2

Antal
gv‐rör
‐
‐
1
‐
1
‐

7. Muddermassor

1

‐

8. Gräsbanan
9. Dieselcistern
10. Verkstadsområde
11. Fd. jordverk ( med mobil dieselcistern)
Totalt antal

1
2
5
2
23

‐
‐
3
‐
5

1.2.2

Misstänkt förorening
Olja, metaller
Olja
Olja
Olja, metaller, PAH
Olja, metaller
Olja, metaller, PAH
Olja, metaller,
bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel
Olja
Olja, metaller, lösningsmedel
Olja

Jordprovtagning

Jordprover uttas med borrbandvagn ned till naturlig lerjord, uppskattningsvis ned till två
meter under markytan (m.u.my.). Prov uttas ur jordprovspunkterna som markerats på
ritningarna 200G1104 samt 200G1105 samt ur de punkter där grundvattenrör installeras.
Proven uttas i diffusionstäta plastpåsar och förvaras svalt.

1.2.3

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrören renspumpas efter installation och omsättningspumpas innan provtagning
sker. Uttag av grundvattenprov sker i de rör som installeras med peristaltisk pump och proven
förvaras i glasflaskor i kyl.
1.2.4

Inmätning av provtagningspunkter och grundvattenytan

Provtagningspunkterna och grundvattenrören mäts in i x-, y- och z-led. Grundvattenytans nivå
mäts in med ljudlod i samband med provtagning.

1.3

Analyser

Proverna föreslås analyseras med avseende på olja, metaller, lösningsmedel och
bekämpningsmedel. Förslag på analyser för de olika provpunkterna framgår av kolumnen
”Misstänkt förorening” i tabell 1.

