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Sammanfattning
Strax utanför Kalmar centrum ligger Tegelviksdeponin där man mellan 1920 och 1980
deponerade hushållsavfall samt industri- och byggavfall. Kemakta Konsult AB har på
uppdrag av Kalmar kommun utrett föroreningssituationen inom området inför kommande
detaljplanearbeten. I området ligger Kalmar Vattens avloppsreningsverk och Kalmarsundsregionens Renhållare har verksamhet där. En del av området används som strövområde samt
idrottsplats med klubbhus för fritidsaktiviteter. I uppdraget har ingått provtagning och kemisk
analys av prover på mark, grundvatten och sediment, sammanställning av föroreningssituationen samt en bedömning av hälso- och miljörisker och vilket åtgärdsbehov som finns.
Därutöver har möjliga åtgärder och kostnader för efterbehandling utretts på en översiktlig
nivå. För området kring Idrottsplatsen har mer detaljerade kostnadskalkyler tagits fram.
Utredningen har visat att en rad föroreningar finns inom området, såsom tungmetaller, oljor,
klorerade lösningsmedel och långlivade organiska föreningar ex. PAH. Huvuddelen av
föroreningarna ligger djupare ned i marken varför det i dagsläget inte finns några hälsorisker
p.g.a. kontakt med förorenad jord. Föroreningarna ligger vidare relativt hårt bundna i marken
vilket innebär att påverkan på Västra Sjön är begränsad i dagsläget. Utredningen konstaterar
att det inte föreligger något akut åtgärdsbehov, men på sikt vid markarbeten eller förändrad
markanvändning bör vissa delområden åtgärdas för att minska risken för exponering och
spridning av föroreningar i ett längre perspektiv.
Åtgärder är främst motiverade för Idrottsplatsen, ARV:s norra område och den östra
deponikullen. Om man med ett kontrollprogram även framledes kan bekräfta att grundvattenspridningen är begränsad är det möjligt att man kan kvarlämna föroreningar på större djup
inom vissa delområden utan en ökad risk för hälso- och miljöeffekter.
På grund av markens och avfallets karaktär och innehållet av en rad olika typer av
föroreningar begränsas antalet möjliga saneringsåtgärder för förorenad jord/avfall.
Uppgrävning, eventuell sortering och borttransport bedöms vara det rimligaste alternativet
särskilt för högförorenade markområden. Inom vissa delområden kan en övertäckning av
föroreningar också övervägas. För västra och östra deponikullen krävs på sikt en bättre
täckning eventuellt i kombination med en uppsamling av lakvattnet. Det är troligt att åtgärder
blir behovsstyrda, dvs. sker i samband med markarbeten som genomförs inom ramen för
planerad exploatering av området. Under förutsättning att ett kontrollprogram för grundvatten
tas fram och att detta inte visar på ökande halter och spridning från området, kan åtgärder ske
successivt.
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1

Uppdrag och syfte

1.1

Beställare

Denna rapport har skrivits på uppdrag av Kalmar kommun som är huvudman för utredningen
av Tegelviksdeponin. Uppdraget ligger inom ramen för Kemakts ramavtal med Kalmar
kommun, Rapporten omfattar undersökning av mark- och grundvattenföroreningar samt
föroreningar i sediment vid Tegelviksdeponin i Kalmar kommun och efterföljande bedömning
av risker, åtgärdsbehov och möjliga åtgärder. Arbetet har utförts från januari 2013 till och
med juli 2013. I ett separat uppdrag åt ARV har en mer detaljerad utredning av föroreningssituationen i de centrala delarna av ARV:s område gjorts. Resultaten från denna utredning
ingår även i denna rapport.

1.2

Bakgrund

Inte långt ifrån Kalmar centrum ligger Tegelviksdeponin där man mellan 1920 och 1980
deponerade hushållsavfall, industri- och byggavfall. Tidigare undersökningar har visat att en
rad föroreningar finns inom området, såsom metaller, alifatiska och aromatiska kolväten,
klorerade lösningsmedel, PAH m.m. I området ligger Kalmar Vattens avloppsreningsverk
(ARV) och även Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har verksamhet där. En del av
området används för rekreation (strövområde) och idrottsplats med klubbhus för fritidsaktiviteter.
Planer finns för förändringar av markanvändningen i området. KSRR planerar att flytta sin
verksamhet, ARV vill utvidga sin verksamhet och ett nytt klubbhus vid idrottsplatsen
planeras. Därför är det av stor vikt att utreda föroreningssituationen i det deponerade avfallet
och den eventuella negativa påverkan detta kan ha på hälsa och miljö inom området samt vid
eventuell spridning av föroreningar från området till Västra Sjön (Kalmarsund).

1.3

Syfte

Det övergripande syftet med undersökningen är att översiktligt avgränsa och kvantifiera de
föroreningar som påträffats i mark och grundvatten, utreda hur stor spridning av föroreningar
som sker från de olika delarna av området och översiktligt utreda eventuella åtgärder
inklusive kostnader. Utredningen utgör ett underlag för bedömningen av förekommande
miljö- och hälsorisker och behovet av framtida efterbehandlingsåtgärder inom området.
Arbetet har utförts och redovisas i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer och
Kvalitetsmanual där det är tillämpligt.

1.4

Omfattning

Uppdraget har omfattat följande huvudmoment:
-

Provtagning och kemiska analyser (jord, grundvatten, sediment och gas) samt laktester
på jord.

-

Avgränsning och karakterisering av föroreningar.

-

Fördjupad riskbedömning med framtagning av platsspecifika riktvärden samt
bedömning av grundvattenspridning och åtgärdsbehov.

-

Översiktlig åtgärdsutredning inklusive kostnadskalkyl.

-

Redovisning av kvarvarande osäkerheter och rekommendation till vidare arbeten.
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2

Områdesbeskrivning

2.1

Läge

Tegelviksdeponin är belägen sydväst om Kalmar centrum, se figur 2-1. Området som har
undersökts är ca 470 000 m2 och utgörs av fastigheterna Svaneberg 2:1, Stensö 2:3, Stensö
2:104, Vesholmarna 1, Vesholmarna 2 samt Kungsljuset 3. Vesholmarna 2 ägs av KLS
Ugglarp och Kungsljuset 3 av Kalmar läns landsting, övriga fastigheter tillhör Kalmar
kommun. Området är beläget vid en vik till Västra sjön som gradvis fyllts ut. I sydvästra
respektive sydöstra delen finns två deponikullar, Västra respektive Östra deponin. Norr om
området mot Hagbynäs har Kalmar kommuns serviceförvaltning ett upplag av muddermassor
från Kalmar hamn, se figur 2-1.

Figur 2-1 Karta över Kalmar centrum med Tegelviksområdet inringat.
Det aktuella undersökningsområdet redovisas i mer detalj i figur 4-1.

2.2

Recipient och skyddsobjekt

Recipient för grund- och ytvatten från Tegelviksområdet är Tegelviken i de inre delarna av
Västra sjön som mynnar ut i Kalmarsund. Västra sjön är rik på öar varav en del nyttjas för
fritidsboende, t.ex. Boholmarna, ca 1 km sydväst om deponin. Stora Flisö, ca 700 meter söder
om deponin är ett djur- och växtskyddat område (fågelskyddsområde). Närmsta dricksvattenbrunn ligger på fastigheten Svaneberg 2:8 (Hagbynäs) där även en nyckelbiotop (ädellövträd)
finns norr om upplaget med muddermassor.

8

2.3

Markens nuvarande och framtida användning

I området sker industriell verksamhet i form av Kalmar Vattens avloppsreningsverk (ARV)
och Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), se figur 2-2. En del av området används för
rekreation (strövområde) och idrottsplats med klubbhus för fritidsaktiviteter. Vidare ingår
delar av området över västra kullen i en vandringsled. I direkt anslutning till området finns en
förskola och en scoutstuga.
Planer finns för förändringar av markanvändningen i området. KSRR planerar att flytta sin
verksamhet, ARV vill utvidga sin verksamhet och ett nytt klubbhus vid idrottsplatsen
planeras. Enligt kommunens översiktsplan (Översiktsplan för Kalmar kommun, antagandehandling 17 juni 2013) ska även alternativa lägen för ARV utredas. Blir en flytt av ARV
aktuell kan det innebära ny markanvändning för området.
Enligt Kalmar kommun används de inre delarna av Västra sjön (Tegelviken) inte i någon form
av rekreationssyfte på grund av att grunda och gyttjiga förhållanden. Det är inte troligt att bad,
fiske eller annan verksamhet med koppling till vattenområdet blir aktuell i en framtid.

Figur 2-2

Översiktskarta över Tegelviksområdet.

2.4

Hydrogeologiska förhållanden

2.4.1

Topografi

De två deponiområdena har en höjd på mellan 10 och 15 meter över havet. Markhöjden i
övriga området ligger generellt på ca 2-3 meter över havet utom inom KSRR:s område där
markytan är ca 4-5 meter över havet. Terrängen utanför industriområdena (ARV och KSRR)
är i stora delar grästäckt eller delvis bevuxen med sly.
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2.4.2

Geologisk uppbyggnad och geotekniska förhållanden

Marken utgörs huvudsakligen av fyllnadsmaterial, såväl grus och sand som hushållssopor,
rivningsmassor och annat avfall. Stora delar av området var från början gammal havsbotten,
se figur 3-1 och figur 3-2. I den östra delen av området (öster och söder om Idrottsplatsen)
återfinns naturliga jordar av sandig morän och/eller siltig sand och lera även ytligt.
Mäktigheten av fyllnadsmaterialen ökar åt söder och väster från ca 2-3 meter till ca 4-5 meter,
se figur 2-3 där noterade mäktigheter i provpunkter från såväl tidigare som nu gjord utredning
redovisas. Detta beror på att utfyllnaden gjorts i områden med större ursprungligt vattendjup i
de södra och västra delarna av området. Inom deponierna kan mäktigheten av deponerat
material vara upp till 15 meter. Fyllnadsmaterialen underlagras av sandig morän, sand
och/eller i vissa delområden av gyttja och torv.
En detaljerad beskrivning av förekommande jordarter och fyllnadsmaterial i samtliga
provtagningspunkter inom den aktuella markundersökningen ges i fältprotokoll i bilaga 5.
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Figur 2-3 Fyllnadslagrens mäktighet (meter) i provtagningspunkter från tidigare utredningar och utredningen från 2013.

2.4.3

Grundvattenförhållanden

Grundvattenytan inom området ligger mellan havsnivå och drygt 2 meter över havet (m ö h)
med ett medelvärde på ca 1 m ö h. Utgående från markhöjderna inom olika delar av området
ligger grundvattennivån mellan 0,3 och 2,6 meter under markytan (m u my). Medel inom hela
området är ca 1,3 m u my, se samtliga nivåmätningar i bilaga 5. Inom de områdena där avfall
lagts upp på höjden kan grundvattenytan ligga djupare. I området norr om KSSR:s återvinningsanläggning ligger grundvattennivån på 4,8 m u my (0,9 m ö h). I de centrala delarna
av deponikullarna har inga grundvattenrör satts, men i kanterna av västra och östra kullen
varierar grundvattennivån mellan havsnivå och 1,8 m ö h.
Grundvattnets strömningsriktning varierar lokalt inom området och påverkas också av den
pumpning av vatten från mudderupplaget och den åkermark som ligger norr därom. I figur 2-4
visas uppmätta nivåer i grundvattenrören vid provtagning 2013-03-18. Den sedimentationsdamm för mudderupplaget som ligger norr om västra deponin har en nivå på -0,1 m och
pumpning sker från en pumpgrop med en vattengång på -1,75 m. Till denna pumpgrop leds
också vatten från täckdiken som kommer från åkermarken i norr. Från pumpgropen pumpas
vattnet till dagvattendammarna väster om reningsverket. Detta skapar en lokal vattendelare
väst-östlig riktning genom området. Norr om grundvattendelaren (idrottsplatsen, KSRR:s
område och delar av västra deponin) strömmar grundvattnet i nordvästlig riktning mot
pumpgropen vid mudderupplaget. Söder om grundvattendelaren (delar av västra deponin,
området kring avloppsreningsverket och öster därom samt den östra deponin) strömmar
grundvattnet direkt mot Tegelviken. I båda fallen hamnar vattnet slutligen i Tegelviken.

Figur 2-4 Uppmätta grundvattennivåer (m ö h) inom Tegelviksområdet, provtagning
2013-03-18. Strömning sker mot mindre cirklar med mörkare blå färg.
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En detaljerad redovisning av inmätta nivåer, rörens längd, filterdelens djup (intagsdelen för
vatten), m.m. inom den aktuella markundersökningen ges i fältprotokoll i bilaga 5.
Uppskattade grundvattenflöden genom området redovisas i kapitel 6.
2.4.4

Ytvatten och sediment

Vattendjupet i Tegelviken är bara några decimeter (från 0 till som mest 40 cm i provtagna
sedimentpunkter i april 2013). Botten består av gyttjiga sediment med stort inslag av
grönslick och i vissa punkter med inslag av växtdelar, torv och vass.
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3

Historisk redogörelse

3.1

Områdets historia

Tegelviksområdet består av gammal havsbotten som blivit utfylld. I området har avfall
deponerats under lång tid vilket man kan se på de flygfoton som tagits över området, där
strandlinjen med åren flyttats längre söderut. På flygfotot från 1939 (Figur 3-1) kan man se att
deponering pågår i området för de nuvarande fotbollsplanerna och KSRR:s anläggning. Enligt
uppgifter startade deponering redan på 1920-talet (Vectura 2012a MIFO 1). I området vid den
svarta ringen ligger fotbollsplanerna idag och i det området deponerade man fram till 1950talet. Under 1950-talet fylldes också första viken ut (röd ring).
Den största utfyllnaden av Tegelviken skedde under 1960- och 1970-talet, bl.a. då de två stora
deponikullarna kom till, se figur 3-2. Även en stor del av utfyllnaden där ARV idag ligger
skedde vid denna tidpunkt.

Figur 3-1 Flygfoto från 1939 (Lantmäteriet). Blå ring = idag fotbollsplaner. Röd ring = vik
som fylldes ut under 1950-talet.
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Figur 3-2 Flygfoto från 1972 (Lantmäteriet).
På 1970-talet byggdes vallar för att minska utflödet av lakvatten till Tegelviken och
dräneringsledningar började grävas ned för att leda bort lakvatten från västra deponin till
reningsverket. Avfallet börjar täckas med mineraljord under 1970-talet men nya gropar tas
upp allt efter som, bl.a. för slam och slakteriavfall (Vectura 2012a). Deponering på området
slutade på 1980-talet.
En schematisk bild över när utfyllnader skett inom olika delområden visas i figur 3-3 och
baseras på bl.a. tolkning av flygfoton.
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Figur 3-3 Utfyllnader under olika tidsperioder i Tegelviken.

3.2

Industriella processer och hanterade ämnen

Avfallet som deponerats har varit av blandad karaktär; hushållssopor, industri- och rivningsavfall men också slam från olika industriprocesser och avloppsrening samt kemikalieavfall
(lösningsmedel mm).
Vid en närliggande träindustri användes lim vid fingerfogning (resorcinollim samt karbamidoch PVC-lim). Tvättvatten (innehållande fenol och formaldehyd) från deras limrullar och tråg
tippades vid Tegelviken fram till slutet av 1977.
Intervju med tidigare anställda på KSRR berättar att deponering av lösningsmedel (thinner)
färger m.m. och avfall från slakterier i Kalmar skett i området där fotbollsplanerna ligger idag.
Olja brändes i också gropar på området, se figur 3-4. Vid byggnation av fotbollsplanerna
rapporteras att olja trängde upp ur marken.

Figur 3-4 Flygfoto från 1964 (vänster) och 1969 (höger) med misstänkta platser för
deponering av spillolja.
En tidigare anställd som körde ut sopor mellan 1952-1992 berättar att aceton och thinner kom
med rivningsavfall och allt tillsammans blandades med hushållssopor. Detta deponerades
främst vid ”västra deponikullen” (södra delen först).

3.3

Dag- och spillvattenledningar

Inom området förekommer bl.a. VA-ledningar till och från ARV och KSRR samt
klubbhuset/omklädningsrummet, se ledningskarta i bilaga 2. En större dagvattenledning
kommer norrifrån och går längs västra kanten av KSRR:s område för att rinna ut i dagvattendammarna vid reningsverket. Deponigasledningar och kopplade brunnar finns på västra
kullen, men systemet har inte varit i drift sedan ett 15-tal år. På ett ställe mynnar ledningen
från deponin till fri atmosfär och längs en delsträcka är ledningen till stora delar bortschaktad.
Längs södra gränsen av den Västra deponin sker lakvattenuppsamling. Lakvattnet leds till
reningsverket för behandling.

17

4

Utförda undersökningar

4.1

Tidigare utförda undersökningar och utredningar

Ett stort antal utredningar har gjorts för Tegelviksområdet, dock har huvuddelen utförts som
geotekniska utredningar inför planering av anläggningar och byggnationer inom bl.a. reningsverkets område. En sammanfattning av tidigare utredningar utförda av WSP finns i PM
Sammanställning markutredningar Tegelviken, Kalmar, WSP 2012-10-09. Två mer
omfattande miljöutredningar där även grundvatten provtagits är Vectura, 2012-10-18,
Förstudie vid Tegelviksdeponin, Södra utmarken – lilla delen omfattande fotbollsplaner och
klubbhus samt WSP, 2009-06-30, Tegelviken, Kalmar, Översiktlig miljöteknisk markundersökning.

4.2

Utförda fältarbeten 2013

4.2.1

Strategi för utförda undersökningar

Inför arbetet med undersökningarna tog Kemakta fram en provtagningsplan som syftade till
att ge ett underlag för bedömning av spridning från de olika delarna av området samt en
översiktlig avgränsning och kvantifiering av de föroreningar som påträffats i mark och
grundvatten. Som underlag för planeringen av fältundersökningarna användes resultaten från
tidigare undersökningar, MIFO-utredningar, gamla flygfoton och intervjuer med tidigare
anställda. För att på ett strukturerat sätt kunna redovisa resultaten av provtagning och analys
inom det stora området i Tegelviken delades området in i ett antal mindre delområden (total
yta ca 500 000 m2), se karta i figur 4-1:







Område 1 – Västra deponikullen, ca 113 000 m2
Område 2 – Återvinningsanläggning och mark runt denna, ca 66 000 m2
Område 3 - ARV, ca 86 000 m2
Område 5 - Öster om ARV, ca 40 000 m2
Område 4 - Idrottsplats, ca 70 000 m2 och mark öster om denna, ca 45 000 m2
Område 6 – Östra deponikullen, ca 70 000 m2

Fältarbetet utfördes av Stig Gustavsson, PentaCon AB. Samtliga provpunkter är inmätta i
SWEREF 99 TM och avvägda i RH 2000. Provtagningsplanen redovisas i bilaga 3 och
lokalisering av provpunkter i bilaga 1.
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Figur 4-1 Karta med områdesindelning; 1 – Västra deponikullen, 2 - Återvinningsanläggningen (KSRR), 3 - Reningsverksområde (ARV),
4 - Idrottsplats, 5 - Öster om ARV och 6 – Östra deponikullen.

4.2.2

Jordprovtagning

Jordprovtagning utfördes under mars 2013, huvudsakligen genom skruvborrning med
borrbandvagn (i 50 punkter) och genom provgropsgrävning (i 25 punkter). Vid fotbollsplanerna togs även sju stycken ytliga jordprov (ned till ca 1 meter).
Jordprov togs ut som samlingsprov över varje halvmeter eller i samband med övergång till ny
jordart och vid misstänkt förorenade lager, och överfördes till diffusionstäta påsar. Vid
provtagning i provgropar uttogs inom varje nivå ett samlingsprov från provgropens olika
schaktväggar.
4.2.3

Grundvattenprovtagning

15 grundvattenrör installerades inom och i anslutning till området. Ett rör installerades som ett
referensrör (903). Rören är installerade i skruvborrade punkter, i den övre delen av grundvattenmagasinet (med rörens filterdel i grundvattenytan). Grundvattnet provtogs i grundvattenrören, 2013-03-18. Dessutom provtogs fyra grundvattenrör (GW9, GW16, GW17 och
WSP 1) som installerats vid tidigare undersökningar. Några rör (GV422, GV902-GV904,
GV908, GV911, GV912 och GV914) provtogs en andra omgång (2013-04-29). Ett av de
nyinstallerade rören (GV909) har varit torrt vid båda provtagningstillfällena.
Prover för metallanalys filtrerades i fält med 0,45 µm engångsfilter.
Separata prover uttogs för analys av de organiska föroreningarna PAH, olja samt för
Envipack-analyserna (PAH, olja, klorfenoler, klorerade kolväten, bekämpningsmedel, PCB
mm.). Proverna togs så långt möjligt med hänsyn till fältförhållandena på klarvattenfas (vatten
utan inslag av partiklar), men filtrerades inte för att undvika upptag av föroreningar på filtren.
Däremot skedde dekantering på laboratoriet inför organisk analys på grund av att proven var
grumliga (stort partikelinnehåll). Dekantering innebär att vatten avskiljs utan att bottensatsen
följer med, vanligen genom att provkärlen får stå en tid innan uttag av prov för analys sker.
Prov från samtliga grundvattenrör analyserades i fält avseende pH, temperatur och
redoxförhållanden.
4.2.4

Sedimentprovtagning

Prov på sediment togs i åtta punkter med rörprovtagare (Willnerhämtare). Proppen togs så
djupt som möjligt och delades sedan upp i minst 3 skikt; 0-5, 5-10 och 10-20 cm. I flertalet
punkter uttogs även djupare prov, se fältprotokoll i bilaga 5.
4.2.5

Dokumentation av fältarbeten

Fältundersökningarna dokumenterades dels i ett protokoll för respektive provtagningspunkt,
dels i projektdagbok där händelser/genomförda åtgärder av övergripande art antecknades. I
fältprotokollet antecknades relevant information om den enskilda provpunkten, allt från
lägesbeskrivning för punkter inmätta av fälttekniker till speciella upplevelser vid utförandet
(lukt, färg mm). Provtagningsprotokollen redovisas i bilaga 5.
Inför fältarbetet fotodokumenterades de platser där provtagning genomfördes. Likaså
fotodokumenterades provgropar. Ett urval av dessa redovisas i bilaga 6.
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Figur 4-2 Provpunkter för jord och grundvatten vid undersökningar genomförda 2013.
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Figur 4-3 Provpunkter i sediment vid undersökningar genomförda 2013.

4.3

Utförda analyser

4.3.1

Fältanalyser (temperatur, pH, konduktivitet och redox)

Fältmätningar visade att grundvattnet i området har ett relativt neutralt pH på mellan 6,07 och
7,67. Konduktiviteten varierar kraftigt mellan punkterna från 0,11 mS/m till 9,24 mS/m, där
de högre värdena kan vara en indikation på påverkan av föroreningar, lakvatten eller
inträngande havsvatten. Redoxmätningar varierar mellan ca -90 mV till +70-90 mV, där
negativa värden generellt indikerar reducerande förhållanden. Vissa ämnen är mer mobila
under reducerande förhållanden arsenik, krom, järn och mangan, men reducerande
förhållanden kan också innebära att föroreningar binds hårt som sulfider. Rör 909 var torrt vid
båda tillfällena. Resultaten diskuteras i mer detalj i kapitel 6.
Resultatet av samtliga mätningar av temperatur, pH, konduktivitet och redoxmätningar i prov
från grundvattenrören redovisas i bilaga 5.
4.3.2

Laboratorieanalyser

Baserat på information om jordart utfördes analyser på ett urval av de 430 jordprover som
togs upp vid fältarbetet i mars 2013. Kemiska analyser har utförts av ALS Scandinavia AB.
I Tabell 4-1 redovisas en sammanställning av vilka analyser som genomförts på mark,
grundvatten och sediment. En sammanställning av resultat från analyserna redovisas i
kapitel 5. I bilaga 7 redovisas samtliga resultat från analyser utförda 2013 och i bilaga 12
finns kopior på analysprotokoll. I kapitel 6 görs en tolkning av resultaten.
Tabell 4-1 Sammanställning av antalet utförda laboratorieanalyser på jord, sediment och
grundvatten samt laktester på jord.
Antal analyser
Analys

Grundvatten

Jord

Sediment

Totalt

Tungmetaller*

153

16

169

Oljeföroreningar (alifater, aromater, BTEX och PAH)

56

3

59

Bredspektraanalys Envipack** (metaller och organiska)

23

5

28

Organiskt material (totalt organiskt kol, TOC ur glödförlust)

32

16

48

Laktest (skaktest vid L/S 2 och L/S 10) inkl fastfasanalys på
lakat jordprov

10

Jord och sediment

10

Vatten
Tungmetaller*, filtrerat
Oljeföroreningar (alifater, aromater, BTEX och PAH)
Bredspektraanalys Envipack** (metaller och organiska)

19

19

3

3

11

11

Fys-kemiska analyser ***
7
7
*As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Ba, Ca, Mg, Na, K, Fe, Al
** MTBE, klorerade alifater, klorerade bekämpningsmedel, PCB, alifater, aromater, BTEX, PAH, klorfenoler.
*** Turbiditet, COD, konduktivitet, pH, alkalinitet, totalhårdhet, Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, Cu, ammonium, nitrat, nitrit,
fosfat, fluorid, klorid, sulfat

4.3.3

Laktester

Totalt 10 jordprover har testats på laboratorium genom ett standardiserat tvåstegs skaktest
med lakning i två efterföljande steg vid olika förhållande mellan lakvätska och lakat prov
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(L/S). Skaktesterna utfördes enligt standard EN 12457-3 vid L/S= 2 l/kg och L/S=10 l/kg.
Lakvätskan från vardera av de två stegen analyserade enligt de parametrar som anges i
NFS2004:10. För att kunna bestämma innehållet i det prov som lakats analyserades innehållet
av tungmetaller i restmaterialet efter genomförd lakning.
Laktesterna har utförts för att utvärdera jordmaterialens utlakningsegenskaper, vilket ger ett
underlag för att bedöma risken för och omfattningen av spridning av föroreningar (metaller)
från jorden med grundvatten. Skaktest vid L/S 2 och 10 bedöms ge en rimlig indikation om
graden av utlakning i nuläget, men extrapolering i ett längre tidsperspektiv ska göras med
försiktighet eftersom långsamma kemiska förändringar i materialet inte ses i de kortvariga
lakförsöken. Resultaten från laktesterna har använts på flera sätt:


För beräkning av platsspecifika Kd-värden som beskriver graden av utlakning av olika
föroreningar från jorden (underlag för platsspecifik riskbedömning).



För beräkning av utlakad andel av olika föroreningar vid de olika lakstegen som ger
ett mått på hur snabbt olika föroreningar kan lakas ut.



För jämförelse av föroreningshalter i laklösning och utlakade mängder med de
gränsvärden som finns för deponering enligt NFS 2004:10 (underlag för en
avfallsklassificering och möjlighet att omhänderta material på olika deponier).

Jordprov för laktester har valts baserat på de inledande kemiska analyserna så att olika haltnivåer täcks in (från kraftigt förorenat till nästan rent). Jordprov har även valts så att hela
området finns representerat, dvs. jordprov har valts ut från område 2-5 samt i en av
deponierna (område 6 östra kullen).
Resultat av laktesterna redovisas i kapitel 6 (Kd och utlakad mängd) samt kapitel 8
(jämförelse med gränsvärden för deponier). En detaljerad redovisning av lakförsöken ges i
bilaga 8.
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5

Föroreningssituationen

I detta kapitel görs en genomgång av analysresultaten i jord, grundvatten, sediment, gas och
laktester från 2013 års provtagning. Där resultat från tidigare utredningar redovisas anges
detta.
De föroreningar som påträffats vid Tegelviken är framförallt tungmetaller, petroleumkolväten
och tjärämnen (polycykliska aromatiska kolväten, PAH). Det finns ett mycket stort antal
PAH-föreningar, men vanligen analyseras 16 stycken som är representativa för gruppen. De
föreningar som ingår i gruppen PAH delas in i tre undergrupper beroende på molekylvikt:
PAH-L (låg molekylvikt), PAH-M (medelhög molekylvikt) och PAH-H (hög molekylvikt). I
tidigare utredningar har analysresultat redovisats som ”cancerogena PAH” (PAH-canc) och
”övriga PAH” (PAH-ö). Gruppen PAH-H överensstämmer i stort med gruppen cancerogena
PAH, medan båda grupperna PAH-L och PAH-M ingår i gruppen övriga PAH. Grupperna
PAH-M och PAH-H innehåller cancerogena föreningar.
I de screeninganalyser som gjorts har en större mängd organiska ämnen analyserats såsom
klorerade alifater, klorbensener, klorfenoler, PCB och bekämpningsmedel.
Följande nomenklatur används för utfyllnader inom området:
 Fyllning med avfall eller deponerat avfall = utfyllnad med rivningsmaterial, tegel,
skrot, hushållssopor, etc.
 Annat fyll, fyllnadsmaterial av grus och sand eller jordfyll = utfyllnad av sand och
grus, etc. (oftast ovanpå deponerat material, dvs. volymer som kan behöva schaktas
om vid en eventuell urgrävning men inte nödvändigtvis tas omhand på deponi).
 Fyllnadsmaterial, generellt = inkluderar både fyllnadsjord av sand och grus och
deponerat material.

5.1

Föroreningar i mark

I de prover som analyserats i marken har tungmetaller, PAH, petroleumkolväten, och PCB
påträffats. I figur 5-1 visas andelen analyser av tungmetaller, PAH, petroleumkolväten och
PCB som:





är mindre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM)
ligger mellan riktvärdet för KM och riktvärdet för mindre känslig markanvändning
(MKM)
är mellan riktvärdet för MKM och gränsvärdet för farligt avfall (FA) samt
överstiger gränsen för farligt avfall.

Haltgränserna för farligt avfall (FA) bygger på Avfall Sveriges rekommendationer för
klassificering av förorenade massor som farligt avfall (Avfall Sverige 2007).
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) är tänkta att
användas för bostadsmark och mindre känslig markanvändning (MKM) för industrimark och
är således inte helt tillämpbara för markanvändningen inom Tegelviken. Den inledande
jämförelsen med dessa riktvärden ger dock en översiktlig bild av förekommande föroreningsnivåer. Även tidigare utförda jordanalyser bedöms i detta avsnitt och redovisas i figurerna. I
övrigt har en del andra organiska föroreningar påträffats i marken: bensen, toluen, etylbensen,
xylen, klorerade ämnen (klorerade alifater, klorbensener, klorfenoler, PCB) och bekämpningsmedel (DDT, och hexaklorcyklohexan).
För PAH-M, alifatiska kolväten C16-C35, bly och zink överstiger 38-47 % av de analyserade
proverna det generella riktvärdet för KM. För PAH-H överstiger drygt 70 % riktvärdet för
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KM. För PAH-H, barium och zink överstiger 19-26 % det generella riktvärdet för MKM.
Sammantaget visar detta att framför allt PAH, bly, zink och tyngre oljefraktioner är vanliga
föroreningar inom området och ställvis förekommer i halter som vid en eventuell uppgrävning
skulle betraktas som farligt avfall. Analysen visar samtidigt att flertalet övriga metaller endast
förekommer i förhållandevis låga halter i analyserade jordprov (>70 % < KM).
Den sista stapeln visar andelen av samtliga analyserade ämnen där något ämne överstiger
något riktvärde (generella riktvärden eller haltgränser för FA). Av stapeln framgår att för c:a
65 % av alla analyserade prov överstiger något ämne det generella riktvärdet för KM, c:a
38 % det generella riktvärdet för MKM och 6,5 % överstiger eller är i nivå med haltgränsen
för FA, för något ämne.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

>= FA
> MKM men < FA

20%

> KM men <=MKM
10%

<= KM

Något ämne
>riktvärde

PCB, 7

PAH, H

PAH, M

PAH, L

arom >C8‐C10

alif >C16‐C35

Zn

Pb

Ni

Hg

Cu

Cd

Ba

As

0%

Figur 5-1 Fördelningen av halter relativt Naturvårdsverkets generella riktvärden samt
Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall i samtliga
analyserade jordprover. KM= känslig mark användning, MKM= mindre känslig
markanvändning, FA= farligt avfall.
Kartor med maximalt uppmätt halt i jordprover från olika provpunkter (max av flera
provdjup) redovisas i figur 5-3 till 5-5 för PAH-16, bly och zink.
En genomgång av sammansättningen av halten PAH i samtliga analyserade prov i Tegelviken
visar att PAH-H och PAH-M dominerar innehållet i ungefär lika stor grad medan innehållet
av gruppen PAH-L generellt är litet i analyserade prov, se figur 5-2.
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Anlde av analyserade prov i olika PAH‐grupper

100%
90%
80%
70%
60%
Andel H
50%

Andel M

40%

Andel L

30%
20%
10%
0%
Medel

Median

Figur 5-2 Andel av uppmätt totalhalt PAH (PAH-16) i olika PAH-grupper (L, M och H).
Både medel och median visas.
I avsnitt 5.1.1 - 5.1.6 kommenteras halter inom delområde för delområde (1-6), med fokus på
resultaten från 2013 års provtagning.
Som framgår av avsnitt 2.4 är mäktigheten av fyllnadsmaterialet mycket varierande och ligger
på många ställen mycket djupt (mer än 4 meter under markytan). Syftet med utredningen har i
detta skede inte varit att få en detaljavgränsning i djupled inom alla områden. Provtagningen
har därför inte planerats för att alla punkter ska utföras så djupt att naturligt opåverkad
jord/gammal sjöbotten nås, utan strategin har varit att vid behov rikta djup provtagning till
relevanta platser i ett senare skede, exempelvis i samband med exploateringsarbeten. Därför
har en fullständig avgränsning av föroreningar på djupet inte alltid kunnat fastställas.
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Figur 5-3 Maximal halt av PAH-16 från samtliga undersökningar (mg/kg TS).
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Figur 5-4 Maximal halt av bly från samtliga undersökningar (mg/kg TS).
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Figur 5-5 Maximal halt av zink från samtliga undersökningar (mg/kg TS).

5.1.1

Område 1 – Västra deponikullen

Provtagning skedde genom provgropsgrävning för att bättre kunna se täckmaterialet och det
deponerade materialet. De djupaste proven togs i två gropar på 3 respektive 4 meters djup.
Deponins mäktighet uppskattas till ca 15-20 meter i dess högsta delar.
Analysresultaten och fältprotokollen visar att man påfört fyllnadsmaterial för täckning efter
att man deponerat hushållssopor och industriavfall. Det material som ligger överst innehåller
byggnadsavfall (tegel, isolering, betong, järn, glas) samt asfalt. Analyserna av fyllnadsmaterialet från västra deponin visar på låga halter av metaller. Endast två av 11 prov
överstiger riktvärdet för KM och det var på djupet 0,5-1 meter (för bly respektive
kvicksilver). För organiska föreningar överstiger fyra av sju prover riktvärdet för KM. Tre
prov för alifater och ett ytterligare prov för PAH-H. De förhöjda halterna av organiska
föreningar förekommer både i ytligare och djupare lager. Föroreningar kan förväntas finnas i
högre halter längre ned i deponikullen.
5.1.2

Område 2 – Renhållningsanläggningen (KSRR)

I samtliga provpunkter påträffades deponerat material/fyllnadsmaterial och i tre av punkterna
nåddes underliggande naturliga jordlager (pkt 203, 207 och 209).
Analyserna av fyllnadsmaterialet från KSRR:s område visar att 12 av 40 prover överstiger
riktvärdet för MKM. Det är främst barium och zink som överskrids men även koppar,
kvicksilver, arsenik och bly överskrids i vissa prover. I 9 av 24 prover överskrider halten
PAH-H riktvärdet för KM och halten PCB överskrider riktvärdet för KM i ett prov.
Låga halter av samtliga analyserade parametrar redovisades för det prov av naturlig jord
(sand) som togs på ett djup 2,5-3 meter i punkt 207. Avgränsning västerut (mot upplaget av
muddermassor) och norrut (mellan 205 och 901) saknas och även i djupled i hälften av
punkterna, se figur 5-8.
5.1.3

Område 3 – Reningsverksområdet (ARV)

På detta område har fyllnadsmaterial, som enligt uppgift inte är förorenat, lagts upp i norra
delen (vid punkt 301-305). Under dessa massor (2-4 meter ner från ytan) påträffades fyllning
med blandat avfall med mycket höga halter av flera metaller och organiska föroreningar
(PAH, alifater, aromater och toluen). Föroreningarna är ej avgränsade i djupled i alla punkter.
Totalt inom område 3 överskreds riktvärdet för MKM i 20 av de 42 analyserade proven för
metaller och i ytterligare 12 prover överskreds riktvärdet för KM. Främst var det halterna av
barium och zink som överskred riktvärdena, men även arsenik, bly, koppar, kadmium,
kvicksilver i några punkter. För organiska föroreningar överskreds i 15 av 23 prov någon eller
flera av parametrarna riktvärdet för KM och i ytterligare 4 prover överskreds MKMriktvärdet. De höga halterna återfinns främst i djupare lager.
I Figur 5-6 redovisas uppmätta halter och jordart i ett antal punkter (11 st) i tre sektioner inom
det område där en ny reningsbassäng eventuellt ska anläggas.
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Figur 5-6 Geologisk uppbyggnad och uppmätta föroreningshalter på olika djup i ett antal
sektioner inom ARV:s område.

5.1.4

Område 4 – Fotbollsplanen

I de flesta provpunkterna på och runt fotbollsplanerna påträffades fyllning med avfall
(deponerat avfall) på ett djup av 0,5 – 1 meter under markytan. Fyllningen med avfall har en
mäktighet som varierar mellan ca 1 – 3 meter. Avfallet är täckt med annan fyllning (sand,
grus, etc.) med föroreningshalter underskridande riktvärdet för KM. I avfallet har höga halter
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av metaller (främst zink, bly, koppar) och organiska föroreningar (främst PAH-H, alifater och
aromater) uppmätts. Området nordost om fotbollsplanerna, vid punkterna 402, 405 och 407 är
inte uppfyllt utan där påträffades naturliga jordarter. Även söder om fotbollsplanerna finns det
naturliga jordlager (pkt 418). Föroreningshalterna i dessa punkter ligger i nivå med
bakgrundshalter. Föroreningarna är inte avgränsade rakt österut då det fanns deponerat avfall i
punkterna 409 och 411.
Av 85 analyserade jordprov (av såväl deponerat avfall som fyllnadsmaterial av grus, sand,
m.m.) överskrids riktvärdet för MKM i totalt 45 prov och riktvärdet för KM i ytterligare 12
prov (samtliga analyserade parametrar). Av de 42 prover som har tagits enbart på deponerat
avfall har närmare 60 % halter över riktvärdet för MKM varav 12 % är att klassificera som
farligt avfall. Endast 16 % av proverna har en halt under riktvärdet för KM.
I flertalet av dessa punkter är det deponerade avfallet avgränsat på djupet. De analyser som
gjorts på underliggande naturligt material indikerar låga metallhalter, men PAH förekommer i
halter strax över riktvärdet för MKM i den södra bollplanen.
I figur 5-7 redovisas uppmätta halter och jordart i ett antal punkter (8 st) i tre sektioner inom
det område där ett nytt klubbhus eventuellt ska anläggas (Klubbhus norr).
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Figur 5-7 Geologisk uppbyggnad och uppmätta föroreningshalter på olika djup i ett antal
sektioner vid Idrottsplatsen.

5.1.5

Område 5 – Öster om ARV

I detta område påträffades fyllning med avfall från markytan ned till ett djup av minst 3 meter.
Totalt har 17 provpunkter gjorts i området och 28 prover analyserats. Av dessa 28 prov överskreds riktvärdena för KM i 17 stycken (flertalet metaller, PAH, alifater, aromater, PCB och
bensen). I 13 av proven överskred halten riktvärdena för MKM för minst ett ämne (arsenik,
barium, bly, koppar, zink, PAH-M, PAH-L, bensen, alifater eller aromater). I 3 av de 7
punkter som ingick i undersökningen 2013 överskrider halterna i det djupaste provet riktvärdena för MKM (barium, zink och PAH-H).
Höga halter metaller och PAH uppmättes ytligt i tidigare undersökningar, t.ex. i punkt 2 och 3
påträffades mycket höga halter av både metaller och organiska föroreningar på ett djup av 1-2
meter (plåt, tegel, slakteriavfall mm). I föreliggande undersökning uppmättes höga metallhalter både ytligt och djupare ned.
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5.1.6

Område 6 – Östra deponikullen

I provgropsgrävningen hittades blandat avfall under ett tunt lager (0,05 – 0,5 m) med täckning
av sand, grus eller mull. Något högre halter uppmättes i den Östra deponikullen jämfört med
den västra. I 8 av 13 prover överskrids riktvärdet för KM (arsenik, bly, kadmium, koppar,
kvicksilver, zink, PCB, PAH-H, alifater C16-C36). I 2 av dessa punkter överskred halten
MKM-riktvärdet (kvicksilver respektive arsenik, koppar och zink). Högre halter i den ytliga
jorden uppmättes i punkt 12 0,4 – 1 m (arsenik, koppar och zink över MKM) samt i punkt 602
där halten kadmium överskred riktvärdet för KM. Det kan finnas högre halter längre ner i
deponikullen.

Figur 5-8 Klassning i det djupaste analyserade provet.

5.2

Föroreningar i grundvatten

I detta avsnitt redovisas resultatet av de två provtagningsomgångarna som genomförts på
grundvatten under 2013. I den första omgången analyserades samtliga 19 rör, medan i den
andra omgången togs prov för analys från 8 rör. Samtliga punkter analyserades med avseende
på metaller, i flertalet punkter har även organiska parametrar analyserats och i ett urval av
punkter fysikalisk-kemiska parametrar. I samband med provtagning mättes pH, redox,
konduktivitet och temperatur i samtliga provtagna punkter.
En jämförelse av uppmätta halter har gjorts med den klassindelning SGU anger i sina
bedömningsgrunder (SGU 2013). Den går från 1 (mycket låg) till 5 (mycket hög). Denna
klassindelning gäller allmänt för grundvatten och är inte speciellt inriktad på grundvatten
inom förorenade områden.
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5.2.1

Fysikalisk-kemiska parametrar

Analyserna av grundvatten visar på en påverkan av flera fysikalisk-kemiska parametrar i
flertalet punkter, men med olika typer av påverkan i olika områden, vilket diskuteras nedan.
Däremot visar analyserna från de två provtagningsomgångarna i mitten av mars och i slutet av
april i stort sett på samstämmiga resultat. Den största skillnaden ses i punkt GV904 sydväst
om fotbollsplanerna där halterna av järn och fosfor ökat markant mellan mars och april. Även
i punkt GV908 väster om östra deponin har halterna av flertalet parametrar (Ca, Fe, K, Mg,
Na, Si, P) ökat ca 5 gånger mellan mars och aprilmätningen.
Grundvattnet i området har ett relativt neutralt pH (mellan 6,07 och 7,67 i fältmätningen och
mellan 6,26 och 7,64 i labbmätningen). Lägst pH har uppmätts i rör GV905 norr om östra
deponin och GV903 öster om fotbollsplanerna. Högst pH har uppmätts i rör GV911 nordost
om västra deponin. Konduktiviteten varierar kraftig mellan punkterna från 0,11 mS/m
(GV911 nordost västra deponin) till 9,24 mS/m (GV908 väster om östra deponin). Redox
uppmätt i fält varierar mellan ca -90 mV (GV422, GV908, GW9, GV912) till +70-90 mV
(GV915 och GV911).
I punkterna GV913, GV 914 och GV907 uppmättes mycket höga halter magnesium
(>100 mg/l), natrium (800 -100 mg/l), sulfat (750 mg/l) och klorid (2160 mg/l), de två senare
parametrarna endast mätt i GV907. Dessa punkter ligger nära stranden och påverkas sannolikt
av inträngande havsvatten.
Även punkterna GV422 (mellan fotbollsplanerna), GV903 (öster om fotbollsplanerna) och
GV908 (väster om östra deponin) uppvisar mycket höga natriumhalter (>200 mg/l) och höga
halter klorid (640 – 1400 mg/l), men har låga sulfathalter vilket tyder på annan påverkan än
från havsvatten. I GV908 uppmättes högt COD, höga ammoniumhalter, hög alkalinitet och
mycket låga sulfathalter vilket tolkas som att reducerande förhållanden råder med sulfidbildning. Detta rör påverkas sannolikt av utströmmande lakvatten från den östra deponin.
Även i punkterna GV422 och GV905 är COD och ammoniumhalten hög (ca 50 mg/l), vilket
tyder på en reducerande miljö.
Punkt GV903 uppvisar mycket höga halter aluminium (2000 µg/l), mangan (8400 µg/l) och
klorid (600 µg/l). Mycket höga halter aluminium (1500 µg/l) och mangan (500 µg/l) påträffas
även i GV915, men där är kloridhalten låg och i stället sulfathalten hög (300 µg/l).
5.2.2

Metaller

Även analyserna av tungmetaller uppvisar likartade värden mellan de två provtagningsomgångarna. Punkterna GV914 och GV908 uppvisar högre halter för de flesta ämnen i andra
omgången, medan punkt GV902 generellt uppvisar lägre halter. För övriga punkter varierar
förändringen beroende på ämne.
Arsenik påträffas i höga halter (5 – 10 µg/l) i GV902 norr om fotbollsplanerna och även i
GV908 (nära 5 µg/l). Analysen av arsenik har dock försvårats av höga kloridhalter, vilket
medfört höga rapporteringsgränser.
Högst bariumhalter påträffas i GV908, WSP1 och GW9. Barium finns inte med i SGU:s
klassning, men halterna i flera punkter överstiger 90-percentilen som påträffats i kartläggning
av halter i svenska brunnar, 150 µg/l (SGU 2005). Dock underskrids i samtliga fall WHO:s
rekommenderade riktvärde på 700 µg/l.
Kadmium uppmätts som högst i halter som klassas som måttliga, med högst halter (0,5 –
1 µg/l) i punkt GV903.
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Kobolthalterna är mycket varierande från ca 0,5 µg/l i punkterna GW16 och GV901 till ca
200 mg/l i punkt GV903. Höga halter påträffas även i anslutning till deponierna (GV905,
GV908, GV912 och GV914). Kobolt saknas i SGU:s klassindelning, men i merparten av
punkterna uppmättes halter som överstiger 2 µg/l, vilket är 99-percentilen av halter som
påträffats i brunnar i Sverige.
Krom påträffas i höga halter i GV 908 vid östra deponin (ca 15 µg/l) och i måttliga halter vid
västra deponin i GV914 (ca 7 µg/l).
Halten koppar är högst i GV912 i västra deponin (ca 50 µg/l). Enligt SGU:s bedömningsgrunder klassas detta som en låg halt, men är hög i förhållande till vad som normalt påträffas i
grundvatten.
Kvicksilver har uppmätts över rapporteringsgränsen (0,002 µg/l) i hälften av alla mätningar.
De högsta halterna i GV912, GW16 och GV906 betecknas enligt SGU:s klassning som låga
(0,005 – 0,01 µg/l).
Halterna av molybden är som högst 12 µg/l (GV902), vilket är något förhöjt i förhållande till
bakgrund (90-percentil i svenska brunnar ca 8 µg/l).
Nickel påträffas i mycket höga halter i GV903 (70 µg/l) och GV912 (40 µg/l), även i GV908
ligger halterna över den gräns på 20 µ/l som SGU anger för mycket höga halter.
Blyhalterna är låga enligt SGU:s klassning (< 1 µg/l). Den högsta halten uppmättes i GV911
(0,9 µg/l).
Halten av vanadin varierar kraftigt med högst halter i GV914 och GV908 (10 – 15 µg/l). SGU
har inte tagit fram någon klassning för vanadin i grundvatten, men de högsta halterna överskrider kraftigt bakgrundshalter i grundvatten.
Halten av zink visar stora variationer med mycket höga halter i SGU:s klassning i GV902,
GV906, GV905, GW16, samt vid andra mätomgången i GV422 och GV903. SGU:s klassning
för zink är dock relativt sträng, och det är endast i GV902 och GV906 som halterna indikerar
en hög halt enligt de tidigare bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 4915, 2000).
5.2.3

Organiska föroreningar

Alifatiska kolväten har uppmätts i GV422, GV904, GV908, GV905, WSP1 och GV910. De
högsta halterna påträffas i GV908, ca 100 µg/l alifater C5 – C35, med en tyngdpunkt på
C10-C12. I dessa punkter påträffas även PAH-16 i intervallet från 0,012 – 10 mg/l, med den
högsta halten i punkt GV422. Lätta och medeltunga PAH-föroreningar dominerar. Halten
tyngre PAH är som högst ca 0,3 µg/l (GV905). Halten benso(a)pyrén klassas som mycket hög
i GV422, GV904, GV908 och GV905 enligt SGU:s klassning. I punkterna GV904 och
GV905 klassas även halten av fyra andra tunga PAH-föreningar (PAH4) som mycket hög.
Spår av trikloreten eller dess nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten påträffas i GV905 och
WSP1, halterna är dock att beteckna som låga enligt SGU:s klassning.
Mono- och diklorbensener påträffas i låga halter i GV422, GV904, GV905 och WSP1 (max
summa 1,5 µ/l). Inga klorfenoler har påträffats över rapporteringsgränsen (0,1 µg/l)
Bensen påträffas i halter mellan 1 och 4 µg/l i GV422, GV904, GV908, WSP1. Detta
motsvarar mycket höga halter enligt SGU:s klassning. Mycket höga halter av xylener
påträffas i WSP1, 760 µ/l. Detta är i linje med tidigare mätningar i denna punkt (350 µg/l i
maj 2009). I övrigt påträffas bara mycket låga halter (< 3 µg/l).
PCB-7 har påträffats i GV422 och GV905 med en maximal halt på 0,012 µg/l (GV904). Detta
värde överstiger det interventionsvärde för PCB som gäller i Nederländerna (RIVM, 2001d).
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5.2.4

Utvärdering

Variationen är stor mellan sammansättningen av grundvatten i närliggande områden. I stort
sett alla grundvattenrör uppvisar påverkan av avfall eller föroreningar i marken.
Grundvatten i rören som installerats kring västra deponin (GV910-GV915) uppvisar en
varierande påverkan av det deponerade avfallet. Punkt GV912 som ligger strax innanför
dräneringsdiket uppvisar de högsta tungmetallhalterna (koppar och nickel). Detta rör borde
vara det som närmast motsvarar det bortpumpade lakvattnet. Punkterna på den sydvästra sidan
(GV913 och GV914) påverkan av havsvatten, av dessa visar punkt GV914 den största
påverkan av tungmetaller, med undantag för zink. Punkt GV915 på norra sidan av västra
deponin uppvisar avvikande halter av framförallt aluminium, sulfat och nitrat. Halterna
organiska föroreningar i grundvattenrören vid västra deponin är låg med undantag för punkt
GV910 där det finns en viss påverkan av PAH-L.
Vid östra deponin uppmättes i GV908 mycket högt COD, mycket höga ammoniumhalter,
alkalinitet och mycket låga sulfathalter vilket tolkas som att reducerande förhållanden råder
med sulfidbildning. Detta rör påverkas sannolikt av utströmmande lakvatten från den östra
deponin. Tungmetallhalten i GV908 är låg med undantag för krom och vanadin som förekommer i höga halter. Övriga punkter kring östra deponin GV905 och GV907 uppvisar inte
lika markant lakvattenpåverkan, förutom en hög halt av zink i GV905. GV907 förfaller
påverkat av havsvatten, vilket kan ge en viss utspädning. Grundvattnet i GV908 är påverkat
av alifatiska kolväten, bensen och PAH. Även i punkt GV905 förekommer PAH, samt även
detekterbara halter av PCB i grundvattnet.
Området norr om östra deponin (GV904, GV906 och GW9) är påverkat av zink (GV906) och
PAH (GV904). Halterna i GW9 var vid provtagningen 2013 väsentligt lägre än vid tidigare
provtagning 2011.
Området kring fotbollsplanerna uppvisar en påverkan av PAH, bensen och PCB i punkt
GV422 söder om konstgräsplanen, och av arsenik och zink i GV902 nordväst om planerna.
GV16 och GV17 är mindre påverkad både vad gäller fysikalisk-kemiska parametrar, även om
en viss påverkan finns av arsenik i GV16 och nickel, vanadin och zink i GV17.
Resultaten från GV903 är anmärkningsvärda, röret ligger i ca 150 m nordost om fotbollsplanerna, uppströms områdena där avfall påträffats i marken, men uppvisar mycket höga
halter aluminium, mangan och klorid samt mycket höga halter av tungmetallerna kobolt och
nickel. De högsta halterna av kadmium har också mätts upp i denna punkt.
I området norr om KSRR finns två grundvattenrör (WSP1 och längst i norr GV901). Båda
punkterna uppvisar låga halter metaller, även om barium uppmätts i höga halter i WSP1. I
WSP1 uppmättes mycket höga halter av xylener och bensen.

5.3

Föroreningar i sediment

Sedimentprov har uttagits i åtta provpunkter vid provtagningen 2013 och analyserats med
avseende på metaller för två sedimentdjup per provpunkt; ett ytligt (0-10 cm) och ett djupare
(varierade djup) medan de organiska analyserna endast har gjorts på de ytliga sedimentproven. I fem av de åtta ytliga sedimentproven har en screeningsanalys med bl.a. analys av
PCB-7 och summa klorfenoler analyserats, i övriga gjordes enbart analys av PAH och olja.
Sedimentprovens läge framgår av karta med provpunkter i bilaga 1. Nedanstående grafer,
figur 5-9 och figur 5-10 visar föroreningskoncentration i de olika provpunkterna, för ett urval
av ämnen.

38

5.3.1

Tungmetaller

Föroreningskoncentrationen för koppar, bly och zink är högre i de ytliga sedimentproven för
samtliga provpunkter med undantag av S805 där halterna högre i det djupare provet (1020 cm). Att halterna är högst i ytskiktet indikerar att föroreningsbelastningen på Tegelviken är
högre idag än under tidigare år.
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Figur 5-9 Uppmätta halter av ett urval av metaller (Cu, Pb och Zn) i sediment på olika djup
i Tegelviken.
I tabell 5-1 görs en jämförelse mellan uppmätta metallhalter i sedimenten vid Tegelviken med
avvikelse för bakgrundshalter för ytsediment längs Sveriges kust (Naturvårdsverket, 1999a). I
fem av åtta punkter är metallhalterna särskilt höga (S03, S04, S05, S07 och S8). I provpunkt
S803(0-10 cm), S805(10-20 cm) och S807(0-10 cm) klassas halterna som ”Mycket stark
avvikelse” med avseende på zink och ”stark avvikelse” med avseende på kadmium och
koppar samt även för bly i S803(0-10 cm) och kvicksilver i S805(10-20 cm). Även i provpunkterna S804(0-10 cm), S805(0-10 cm) och S808(0-10 cm) blir klassningen ”stark
avvikelse” med avseende på kadmium och koppar och zink samt för krom i S804(0-10 cm).
Koppar, zink och bly är metaller som även påträffas i marken inom Tegelviken.
Sammantaget visar resultaten att sedimenten är påverkade av vissa metaller, som kan härröra
från spridning med grundvatten från marken inom Tegelviksområdet eller andra källor,
exempelvis muddermassedeponin och diken från avrinningsområdet uppströms Tegelviken.
Resultaten kan inte användas för att avgöra om något särskilt delområde inom Tegelviksdeponin bidrar i större omfattning till påverkan på Tegelviken då halterna är förhöjda utanför
såväl centrala delen av området som östra deponin. Halterna tycks dock vara lägre utanför
västra deponikullen.
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Tabell 5-1

Uppmätta metallhalter i jämförelse med avvikelse för bakgrundshalter för
ytsediment längs Sveriges kust.

NVV 4914 Tabell 34
(Svensk Standard) och
tabell 36
Provpunkt

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

<0.20

28,8

21,2

154

mg/kg TS

S801 (0-10 cm)

2,9

1,33

15,6

15,4

30,3

S801 (10-20 cm)

3,28

S802 (0-10 cm)

4,12

0,801

9,2

17,2

21,1

<0.2

22,5

13,2

93,9

1,28

12,6

17,2

29,6

<0.20

22,6

24,9

172

S802 (20-30 cm)
S803 (0-10 cm)

3,11

0,831

5,54

16,7

23,8

<0.2

16,8

10,3

65,9

6,7

2,16

14,1

44,4

77,8

<0.20

30,3

74,1

376

S803 (10-20 cm)

5,59

1,13

9,16

34,3

39,5

0,288

26

29,8

164

S804 (0-10 cm)

9,33

2,16

21

64

55,6

0,206

46,9

52,1

329

S804 (20-40 cm)

6,93

0,938

7,9

30,9

38,8

<0.2

31,8

11

80,3

S805 (0-10 cm)

7,51

1,83

16,6

59,5

51

0,325

37,4

53,1

309

S805 (10-20 cm)

6,46

2,91

13,3

47,3

60,7

0,46

36,1

56,7

359

S806 (0-10 cm)

5,55

1,27

15,6

26,5

42,8

<0.20

29

39,6

225

S806 (20-40 cm)

3,61

0,484

4

17,3

23,1

<0.2

18,4

6,22

38,8

S807 (0-10 cm)

7,39

2,5

18,6

47,7

67,6

0,251

43,5

56,1

369

S807 (15-25 cm)

6,59

1,14

10,1

35,5

45

<0.2

36,7

18,2

118

S808 (0-10 cm)

4,36

1,87

12,7

27,8

52,3

<0.20

31

39,1

242

S808 (10-20 cm)

6,26

1

8,45

29,9

41,8

<0.2

33,5

13,9

89,4

< 0,04

< 30

< 25

< 85

Avvikelse från b akgrundshalter för ytsediment längs Sveriges kust
Ingen eller obetydlig
< 10
< 0,2
< 12
< 40
< 15
avvikelse
Måttlig avvikelse
10 - 17 0,2 - 0,5 12 - 20,4 40 - 48 15 - 30
Påtaglig avvikelse

17 - 28 0,5 - 1,2 20,4 - 34,8 48 - 60

Stark avvikelse

28 - 45

1,2 - 3

34,8 - 60

Mycket stark avvikelse

> 45

>3

> 60

5.3.2

30 - 49,5

60 - 72 49,5 - 79,5
> 72

> 79,5

0,04 - 0,12 30 - 45 25 - 40

85 - 127,5

0,12 - 0,4 45 - 66 40 - 65 127,5 - 212,5
0,4 - 1
>1

66 - 99 65 - 110
> 99

> 110

212,5 - 357
> 357

Organiska föroreningar

Alifater >C16-C35 detekterats i fem av de åtta provpunkterna, se figur 5-10. Övriga alifatoch aromatfraktioner är under rapporteringsgränsen. Halterna av alifater >C16-C35 är att
betrakta som måttliga för provpunkt S803 och S805 men tyder på viss påverkan. Den högsta
halten, ca 90 mg/kg TS i S805, ligger dock lägre än Naturvårdsverkets generella riktvärden
för känslig markanvändning (KM) på 100 mg/kg TS i jord. Resultaten för oljefraktioner
indikerar en större påverkan av spridning från markområdet utanför ARV:s område och östra
kullen (SED03 och SED05) än i övriga punkter.
Halter av PAH-16 har detekterats i fyra av åtta analyserade provpunkter S803, S805, S806
och S808, se tabell 5-2. Enligt de norska bedömningsgrunderna för sediment klassas halten i
S805 som dålig, i S804 som måttlig, i S803 och S808 som god samt i S807 som bakgrund.
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Tabell 5-2

Uppmätta halter av PAH, pentaklorfenol, klorfenoler och
PCB i sediment i Tegelviken.

Punkt

Provdjup

PAH,
summa
16

Pentaklorfenol

klorfenoler,
summa

PCB,
summa 7

Enhet:

cm

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

S801

0-10

<0,64

0,047

0,047

<0,011

S802

0-10

<0,64

<0,020

<0,19

<0,011

S803

0-10

1,8

<0,020

<0,19

0,016

S804

0-10

4,8*

S805

0-10

6,1

S806

0-10

0,44

<0,020

<0,19

<0,011

S807

0-10

<6,5

S808

0-10

0,1

0,169

0,54

<0,011

* Summa av detekterbara halter. I protokoll angivet som < 6,5 mg/kg TS
** Samtliga PAH under rapporteringsgräns (0,4 – 0,5 mg/kg TS)

PCB-7 har detekterats i en provpunkt (S803) och pentaklorfenol och summa klorfenoler i två
provpunkter (S801 och S808). I en bedömning av föroreningsgraden med de norska
bedömningsgrunderna för sediment (SFT, 2007) ligger halten av PCB-7 i S803 nära övre
gränsen för gott tillstånd, halten pentaklorfenol i punkt S808 som mycket dålig och i S801
som dålig. Vid jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet
(m.a.p. avvikelse från jämförvärdet för förorenade havssediment) klassas halten PCB-7 i
provpunkt S803 som ”trolig påverkan av punktkälla” (Naturvårdsverket, 1999b).
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Figur 5-10 Uppmätta halter av oljeföroreningar (alifater C16-C35) i sediment i Tegelviken.
Där inga staplar syns är halter under rapporteringsgränsen.
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Sammantaget visar analyserna av organiska föroreningar i sedimenten att dessa utöver
metaller även är påverkade av vissa organiska ämnen. Eftersom Tegelviken mottar yt- och
grundvatten från ett stort avrinningsområde går det inte att härleda förekommande halter till
spridning enbart från Tegelviksområdet. Halterna av PAH visar dock att belastningen av detta
ämne troligen är större från de centrala delarna av området än deponikullarna (utanför vilka
halterna är lägre/låga).
5.3.3

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar genomförda analyser på sediment från Tegelviken att provpunkt
S805 (utanför Östra deponikullen) och S803 (utanför Reningsverksområde) är de provpunkter
som är mest påverkade; framför allt av metallerna kadmium, koppar och zink. För metaller är
de ytliga sedimentproven mest påverkade förutom i S805 där det djupare sedimentprovet (1020 cm) är mer påverkat. Analyserna av organiska föroreningar tyder på påverkan av PAH
utanför avloppsreningsverket (S803-S805) och påverkan av pentaklorfenol i provpunkt S801
(utanför Västra deponikullen) samt i provpunkt S808 söder om östra deponin.

5.4

Metangasbildning

Vid tidigare undersökningar (Vectura, 2012b) gjordes porgasmätningar i fem punkter runt det
nuvarande klubbhuset/omklädningsrummet (barack). Undersökningen visade på höga metangashalter i två närbelägna punkter (G1 och G5), norr om klubbhuset/baracken, tillsammans
med låga syrgashalter. Övriga punkter (G2-G4) visade på låga metangashalter och normala
syrgashalter, se Tabell 5-3. Karta med provpunkter ges i bilaga 1.
Inom föreliggande studie har porgasmätningar gjorts norr om bollplanerna, för att utreda
möjligheterna för ett nytt klubbhus, samt inom ARV:s område där en ny reningsanläggning
eventuellt ska byggas. För att jämföra med tidigare mätningar upprepades mätningar vid det
område (G1-G5) där de tidigare porgasmätningarna visat på höga halter.
Resultaten visar att inga metangashalter detekterades i området norr om bollplanerna och syrgashalterna var normala. Inom ARV:s område detekterades metangas vid en av nio mätningar
(G106). Syrgashalten är också något lägre i denna punkt jämfört med övriga provpunkter
inom detta område och området norr om bollplanerna. Halten metangas (8,7 volymsprocent)
är dock att betrakta som relativt låg. Även i det område på norra sidan av barack/klubbhus vid
fotbollsplaner där höga metangashalter tidigare påträffats (G1 och G5) detekterades metangas
(mätning i 13G12A) men i mycket låg halt (0,4 volymsprocent).
Porgasmätningar gjordes också i en provpunkt i Område 5 öster om ARV (G113). Punkten
ligger i ett område med hushållssopor. Ingen metangas uppmättes, men låg syrgashalt och
hög koldioxidhalt indikerar nedbrytning av organiskt material.
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Tabell 5-3 Mätning av metangas, koldioxid och syre, mm i området vid bollplaner,
på ARV:s område och vid tidigare mätpunkter runt barack (klubbhus).
Provpunkt
Läge
Mätning 2013-04-11 (Kemakta)

CH4 (%)

CO2 (%)

O2 (%)

GAS101

Norr om bollplaner

0

0,2

20,8

GAS102

Norr om bollplaner

0

0,1

20,6

GAS103

Norr om bollplaner

0

0,3

20,4

GAS104

Norr om bollplaner

0

0,2

20,8

GAS105

Norr om bollplaner

0

0,3

20,7

GAS106

Norr om bollplaner

0

0,3

20,6

13G12

Runt barack (norra sidan vid gamla G1 & G5)

0

1,3

17,9

13G12A

Runt barack (norra sidan vid gamla G1 & G5)

0,4

1,1

18,1

13G12B

Runt barack (norra sidan vid gamla G1 & G5)

0

0,4

21

13G13

Runt barack (norra sidan vid gamla G4)

0

0,4

21

13G14

Runt barack (södra sidan )

0

2,8

18,2

G106

ARV

8,7

4,8

16,5

Slamhög

ARV

0

0,5

21,9

G107

ARV

0

0,2

21,6

G108

ARV

0

0,2

21,7

G109

ARV

0

0,2

21,3

G110

ARV

0

0,6

21,2

G111

ARV

0

0,3

21,3

G112

ARV

0

0,3

21,3

G113

Öster om ARV

0

2,3

17,2

Mätning 2012-09-14 (Vectura)
G1

Runt barack (norra sidan)

45,8

5,7

4

G2

Runt barack (södra sidan)

0,6

3,9

17,4

G3

Runt barack (södra sidan)

0,6

2,6

18,5

G4

Runt barack (norra sidan)

0,6

2,1

18,3

G5

Runt barack (norra sidan)

56,5

8

0,2

5.5

Resultat av laktester

Laktesterna redovisas och tolkas i kapitel 6 och 8. Analysresultaten redovisas i sin helhet i
bilaga 8 tillsammans med utlakade mängder för vilka även en jämförelse med gränsvärden för
deponering görs. Resultatet av klassningen diskuteras vidare i kapitel 8. Beräkningar av Kdvärden redovisas i kapitel 6.
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6

Föroreningsspridning och belastning

6.1

Spridningsvägar

I detta avsnitt redogörs för förutsättningarna för spridning av föroreningar till grundvatten och
ytvatten. Dessa används som underlag för beräkning av de platsspecifika riktvärdena samt för
den beräkning som görs av föroreningsspridningen från området (se avsnitt 6.3).
Enligt den konceptuella modellen sker läckage till grundvattnet från föroreningar som ligger
ovanför grundvattenytan via infiltrerande nederbörd och för föroreningar som ligger under
grundvattenytan via genomströmmande grundvatten. Huvuddelen av den förorening som
påträffats inom Tegelviken ligger under grundvattenytan.
I grundvattenzonen sker en utspädning av halterna. Hur stor utspädningen är beror på hur stor
föroreningskällan är, jorden hydrogeologiska egenskaper samt avståndet från källan till
recipienten. Genom att föroreningarna fastläggs till jorden sker också en fördröjning av
spridningen. Detta tas inte med i beräkningen av de platsspecifika riktvärdena eller i den
beräkning av föroreningsspridningen som görs.
Spridning av partikelbundna föroreningar kan även ske genom ytavrinning, stranderosion eller
via ledningar och ledningsgravar. Spridning i ledningssystem via dräneringsledningar och
rörgravar runt VA-system bedöms kunna spela roll i det aktuella området men är svår att
kvantifiera.

6.2

Beräknade grundvattenflöden genom området

Den totala ytan av undersökningsområdet är ca 470 000 m2. Nettonederbörden i områden har
antagits motsvara avrinningen i det aktuella delavrinningsområdet (1029) som under perioden
1999-2011 varierat mellan 64 och 207 mm/år med ett medelvärde på 130 mm/år (SMHI,
2013). För vissa delar av industriområdet runt ARV och KSRR kan det förväntas att grundvattenbildningen är något lägre på grund av en viss ytavrinning på asfalterade ytor. Inom
deponiområdena förväntas huvuddelen av vattnet infiltrera då det täcksikt som lagts på inte
konstruerats för att vara infiltrationsbegränsande.
För beräkningarna används en genomsnittlig infiltration över området på 150 mm/år. Detta
ger en infiltration över området på ca 70 000 m3/år.
En viss tillrinning av grundvatten kan förekomma framförallt från områdena nordost om
Tegelviken. Det område som förväntas påverka grundvattenströmningen i Tegelviken uppskattas till ca 200 000 m2, vilket skulle kunna ge en tillrinning på ca 30 000 m3/år, dvs. ett
totalt grundvattenflöde genom området på 100 000 m3/år. En del av det vatten som infiltrerar i
Västra deponin pumpas upp via det lakvattendike som finns längs södra sidan av deponin.
Mängden lakvatten är 20 000 m3/år varav en del kan vara havsvatten som läcker in i deponin.
Det totala vattenflödet som transporteras ut diffust från Tegelviksområdet uppskattas därför
till ca 80 000 m3/år.
Jordlagren består huvudsakligen av fyllnadsmaterial av olika karaktär men uppskattas ha en
relativt hög vattengenomsläpplighet. Grundvattenakviferens mäktighet har uppskattats till
minst 6 meter baserat på ett bedömt lägsta jorddjup samt ett djup till grundvattenytan på som
minst 1 meter. Gradienten över området har beräknats till ca 0,5-1 % (0,28 respektive 0,92 %
för området öster om idrottsplatsen respektive öster om ARV). Om flödet sker över ett tvärsnitt med en längd på 900 meter och en mäktighet på 6 meter innebär det att jordlagren måste
ha en hydraulisk konduktivitet på ca 5.10-5-1.10-4 m/s för att kunna transportera det vatten som
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infiltrerar över det lokala avrinningsområdet. Detta är ett rimligt värde för de jordar som finns
på området.
Grundvattenförhållandena inom området är komplicerade eftersom de påverkas av den
pumpning som sker av vatten från mudderupplaget vid Hagbynäs som även påverkar
omgivande åkermark. Utifrån uppmätta grundvattennivåer bedöms det finnas en grundvattendelare i området som går i väst-östlig riktning genom västra deponin, norr om
reningsverket och söder om fotbollsplanerna. Områdena söder om grundvattendelaren
avvattnas direkt mot Tegelviken, medan områdena norr om avvattnas via den pumpning som
sker i mudderupplaget och förs från den sedimentationsdamm som finns vid mudderupplaget
till dagvattendammarna vid reningsverket för att till slut också hamna i Tegelviken. Mindre än
hälften (30 – 40 %) av vattnet förväntas strömma direkt ut i Tegelviken.
6.2.1

Laktester - bestämning av Kd-värden

En detaljerad redovisning av uppmätta halter i lakat jordprov, halter i lakvätskan (eluatet)
samt beräknade Kd-värden och utlakade mängder från lakförsöken ges i bilaga 8.
Utvärdering av laktester vid Tegelviksområdet
Baserat på de två-stegs lakförsök som genomförts har platsspecifika Kd-värden bestämts för
de förorenade massorna i Tegelviken. Kd-värdet är kvoten mellan föroreningskoncentrationen
i fast fas (jorden) och föroreningskoncentrationen i löst fas (porvattnet). Dessa används för att
uppskatta hur mycket förorening som lakas ut från massorna baserat på analyser av vilken
föroreningshalt som finns i jorden. Ett högt Kd-värde anger en låg lakbarhet, medan ett lågt
Kd-värde visar på en hög lakbarhet. Halten i fast fas har baserats på de analyserade residualhalterna i jorden (syralakbar halt).
Som utgångspunkt för valet av representativa Kd-värden har det harmoniska medelvärdet av
beräknade Kd-värden från de olika lakförsöken använts, se motivering i bilaga 8. Kd-värden
har beräknats separat för resultat från de två lakstegen (vätske-fastfasförhållande L/S=2 och
L/S=10). En uppskattning av Kd-värdena har också gjorts genom att jämföra uppmätta halter i
grundvattnet med medelhalter i den förorenade jorden, vilket speglar den situation som råder
på området idag. Detta har lett till vissa justeringar av riktvärdena.
De platsspecifika Kd-värdena som valts för riktvärdesmodellen presenteras i tabell 6-1. Som
jämförelse anges också de Kd-värden som använts för att beräkna de generella riktvärdena. De
platsspecifika Kd-värdena är mycket högre än de generella värdena för alla ämnen utom
barium och koppar.
Det kan noteras att halterna i lakvätskan (eluaten) är väsentligt högre än halterna som mäts
upp i grundvattnet på området i dagsläget för Cu, Pb och Hg och något högre för Cd. Detta
ger en indikation om att utlakningen från jord kan öka under vissa förutsättningar och därmed
leda till högre grundvattenhalter. För Ba gäller det omvända med högre grundvattenhalter än
eluathalter. För As, Cr, Ni och Zn råder en relativt bra överensstämmelse mellan halterna i
grundvattnet och i eluatet.
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Tabell 6-1

Platsspecifika Kd-värden för Tegelviken samt Kd-värden för beräkning av
generella riktvärden (l/kg).
Kd-värden utvärderade från laktester (l/kg)

Ämne

Min

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Medel

500
900
800
3 200
400
4 300
350
4 400
1 200

3 000
6 600
9 000
11 200
2 800
32 000
2 600
91 900
19 000

Valda KdHarmoniskt värden för
Medel
Tegelviken

Max

11 400
17 200
21 100
28 700
8 300
93 900
7 100
566 500
57 500

1 400
3 900
4 200
7 300
1 400
18 100
1 500
20 000
8 300

Generella
Kd-värden
NV5976

1 400
1 300*
4 200
7 300
1 400
16 000**
1 500
20 000
5 700***

300
1 200
200
1 500
600
300
300
1 800
600

*sänkt baserat på grundvattenhalter (3 ggr högre) ** Sänkt efter borttagning av tre lakprov med halter
under rapporteringsgräns i jorden*** sänkt efter borttagning av höga och låga halter jämfört med
medelvärdet i jord av Zn inom området som helhet.

6.2.2

Laktester – utlakade mängder

Trots höga halter vissa lakvattenprov har som mest bara ca 1 % av innehållet av arsenik,
koppar och nickel lakat ut under utförda laktester, se tabell 6-2. Andelen i olika prov uppgår
till mellan 0,01 % och 1,4 % för olika metaller.
Tabell 6-2 Andel utlakad förorening av totalinnehållet i jordprovet innan lakning.

Provpunkt

Arsenik Barium Kadmium
(As)
(Ba)
(Cd)
0,40%

0,05%

Krom
(Cr)

Koppar
(Cu)

Kvick‐
silver
(Hg)

Nickel
(Ni)

Bly
(Pb)

Zink
(Zn)

0,07%

0,15%

0,04%

0,49%

0,02%

0,09%

Lak 408 2,0‐2,5

0,82%

Lak 403 2,0‐2,5

1,40%

0,30%

0,13%

0,15%

0,31%

0,06%

0,28%

0,14%

0,11%

Lak 428 1,5‐2,0

0,13%

0,13%

0,08%

0,20%

0,19%

0,04%

0,15%

0,07%

0,07%

Lak 208 2,0‐2,5

0,48%

0,10%

0,08%

0,18%

0,39%

0,05%

0,26%

0,04%

0,07%

Lak 309 1,0‐1,5

0,16%

0,12%

0,09%

0,31%

0,33%

0,02%

0,24%

0,01%

0,03%

Lak 205 1,5‐2,0

0,94%

0,10%

0,29%

0,12%

0,96%

0,03%

0,64%

0,05%

0,06%

Lak 504 0,6‐1,0

0,96%

0,23%

0,42%

0,12%

0,88%

0,03%

0,26%

0,01%

0,03%

Lak 301 3,0‐3,5

0,46%

0,06%

0,07%

0,05%

0,13%

0,04%

0,64%

0,03%

0,02%

Lak 304 2,0‐2,5

0,12%

0,67%

0,09%

0,04%

0,71%

0,05%

0,80%

0,02%

0,16%

Lak 604 1,5‐2,0

0,68%

0,13%

0,29%

0,13%

1,30%

0,22%

0,65%

0,22%

0,23%

Medelvärde

0,61%

0,23%

0,16%

0,14%

0,54%

0,06%

0,44%

0,06%

0,09%

Max

1,40%

0,67%

0,42%

0,31%

1,30%

0,22%

0,80%

0,22%

0,23%

Min

0,12%

0,06%

0,05%

0,04%

0,13%

0,02%

0,15%

0,01%

0,02%

Utlakad andel >= 0,5 %
Utlakad andel >= 1 %

Utlakade mängder jämförs även med gränsvärden för deponering. Resultatet av klassningen
diskuteras vidare i kapitel 8.
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6.3

Spridningsberäkningar

I riskbedömningen har en beräkning gjorts av föroreningsspridningen till Tegelviken och
Västra sjön idag samt hur den kan förändras i framtiden. Spridningen i dagsläget har
beräknats med två olika metoder, dels med hjälp av de halter som mätts upp i grundvattnet på
området och dels baserat på halter från utförda laktester på jord.
6.3.1

Beräkningar baserat på grundvattenhalter

Beräkningar har gjorts av läckaget från området baserat på uppmätta halter i grundvatten och
skattningen av grundvattenflödet i området (totalt 80 000 m3/år, se avsnitt 6.1.4). Beräkningen
har dels gjorts för området som helhet och dels uppdelat på olika delområden.
För en enkel uppskattning av läckaget har medelhalten i de tagna grundvattenproven
beräknats. I de fall samma rör provtagits två gånger har medelvärdet av de två mätningarna
använts. De beräknade läckaget redovisas i tabell 6-3. Denna typ av beräkning är osäker
eftersom grundvattenrören inte säkert är representativa för grundvatten som strömmar ut ur
området. En annan osäkerhet härrör från att de för vissa metaller är stor skillnad mellan
uppmätta halter i grundvattnet och de halter som erhållits i lakvätskan vid lakförsöken. Det
gäller framförallt för koppar, zink och kvicksilver där halterna vid lakförsöken är ca 20 – 200
gånger högre än de som uppmätts i grundvattnet. En möjlig förklaring till detta kan vara att
dessa metaller i stor utsträckning kan vara bundna till partiklar eller organiskt material som
inte separeras ut i den filtrering som görs av lakvätskorna före analys.
Tabell 6-3 Medelhalter i grundvatten och beräknat läckage från Tegelviken
Ämne
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Zn

Medelhalt
µg/l
2,8
185
0,11
18
2,3
7,4
0,0028
4
12
0,35
90

Läckage
(kg/år)
0,2
15
0,009
1,4
0,2
0,6
0,0002
0,3
1,0
0,03
7

En beräkning har också gjorts av läckaget från de olika delområdena, se tabell 6-4. Infiltrationen i de olika delområdena har baserats utifrån deras yta. Här antas att ca 10 000 m3/år
strömmar till från områden uppströms idrottsplatsen samt till området öster om idrottsplatsen.
Vidare antas att 10 000 m3/år av infiltrationen över den västra deponin samlas upp i lakvattendräneringen och har inte medräknats i det diffusa läckaget. Grundvattenrören är inte jämt
fördelade mellan de olika områdena, exempelvis finns flera grundvattenrör från området runt
fotbollsplanerna medan inga rör finns i området kring reningsverket (inget vatten påträffades i
det rör som installerades). Det saknas också grundvattenrör i området kring KSRR:s återvinningscentral och området mellan ÅVC och reningsverket. För att inte underskatta läckaget
från dessa områden har halterna från utförda laktester använts. Halten i lakvätskan vid LS=10
har använts från ett prov från KSRR:s område och medelvärdet av tre prov från renings-
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verkets område. Eftersom lakvärden använts ger det ett högre utläckage av bly och koppar än
från andra områden, något som kan vara en överskattning. I det område som ligger öster om
idrottsplatsen finns endast ett grundvattenrör (903) som uppvisar höga halter av kobolt och
nickel. Om dessa grundvattenhalter antas vara representativa för hela området blir det
beräknade läckaget av kobolt och nickel högt från detta område. Grundvattnet i området öster
om fotbollsplanen strömmar i sydvästlig riktning mot fotbollsplanerna. Där är dock halterna
av kobolt och nickel endast måttligt förhöjda, exempelvis i GW17. Därför kan beräkningen ha
överskatt läckaget från området öster om idrottsplatsen.
Tabell 6-4 Beräknat läckage från olika delområden inom Tegelviken.
Läckage från delområden (kg/år)
Västra
Runt
deponin KSRR

KSRR*

ARV*

Ö ARV

IP

Öst IP

Östra
deponin

Totalt

As

0,013

0,025

0,009

0,018

0,025

0,036

0,049

0,018

0,19

Ba

0,76

2,08

0,16

0,85

1,53

2,39

4,47

0,91

13

Cd

0,0006

0,0008

0,0006

0,0033

0,0003

0,0008

0,013

0,0002

0,020

Co

0,08

0,07

0,05

3,15

0,06

3,4

Cr

0,015

0,005

0,009

0,052

0,021

0,017

0,011

0,031

0,16

Cu

0,11

0,04

0,12

2,37

0,01

0,04

0,13

0,01

2,8

0,00002 0,00002

0,0003

0,0003

0,00004

0,00003

0,00003

0,00001

0,0008

0,04

0,18

0,03

0,04

0,01

0,02

0,37

Hg
Mo

0,03

0,03 **

0,02

**

Ni

0,09

0,03

0,01

0,15

0,08

0,07

1,14

0,07

1,6

Pb

0,002

0,004

0,039

0,13

0,003

0,004

0,002

0,001

0,19

Zn

0,30

0,19

0,23

1,89

0,41

1,54

1,58

0,61

6,7

* Beräknat med halter från lakförsök L/S=10
** Kobolt analyserades inte i lakförsöken

Av det beräknade totala utläckaget av tungmetaller kommer ca 40 % från området öster om
idrottsplatsen. Detta kan dock vara en överskattning, se diskussion ovan. Ca 20 % kommer
enligt beräkningarna från området kring fotbollsplanerna (idrottsplatsen samt området öster
om reningsverket) och motsvarande andel kommer från området kring reningsverket. Det
senare kan också vara en överskattning eftersom läckageberäkningen baserar sig på laktester.
Ca 10% av utläckaget beräknas komma från området runt KSRR:s anläggning. Endast ca
10 % av läckaget kommer från västra och östra deponikullen. En jämförelse mellan tabell 6-3
och 6-4 visar att det beräknade totala utläckaget är väsentligt större för kadmium, kobolt,
koppar, kvicksilver och bly när en uppdelning i områden görs. För arsenik, barium, krom och
zink är utläckaget ungefär lika stort i båda fallen.
6.3.2

Beräkningar baserat på halter från laktester

För att få en alternativ uppskattning av utläckaget har en beräkning också gjorts baserat på
halter från lakförsöken. Lakförsök har utförts på prover från idrottsplatsen, KSRR, området
runt KSRR, vid avloppreningsverket, öster om avloppsverket och från den östra deponin.
Beräkningarna har i detta fall gjorts både för lakvattenhalter vid L/S=2 och L/S=10, se
figur 6-1. I tabell 6-5 redovisas beräknat läckage baserat på lakvattenhalter vid L/S=2. Beräkningarna med värdena för L/S=2 ger högre eller likvärdigt läckage än de för L/S=10 för
samtliga ämnen utom bly. I jämförelse med de beräkningar som gjorts baserat på grundvattenhalter är läckaget beräknat med värden för L/S=10 större för koppar, molybden och bly. För
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bly är skillnaden ca 20 gånger. För barium, kadmium, nickel och zink ger däremot
beräkningarna baserat på grundvattenhalter ett större läckage.
Tabell 6-5 Beräknat läckage baserat på lakvattenhalter vid L/S=2. Inga laktester är utförda
på material från Västra deponin eller från området öster om idrottsplatsen.
L/S=2
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Zn

6.3.3

Runt KSRR
0,05
0,16
0,002
0,029
0,59
0,0004
1,66
0,15
0,01
0,15

Läckage från delområden (kg/år)
KSRR
ARV
Ö ARV IP
Östra dep Totalt
0,01
0,05
0,06
0,06
0,02
0,25
0,17
1,38
0,68
0,96
0,15
3,5
0,001
0,013
0,005
0,001
0,001
0,023
0,008
0,008
0,020
0,031
0,010
0,11
0,25
5,48
0,67
1,18
1,33
9,50
0,0001 0,0003 0,0004 0,0005
0,0006 0,0022
0,16
0,37
3,99
0,39
0,19
6,7
0,01
0,61
0,08
0,08
0,06
1,0
0,003
0,05
0,00
0,06
2,50
2,6
0,24
7,30
0,44
0,82
0,43
9,4

Sammanfattning av beräknat utläckage

Beräknat läckage från Tegelviken (kg/år)

I figur 6-1 redovisas resultatet av de olika beräkningarna i form av diffust läckage från
området vid Tegelviken. Störst skillnad mellan de olika beräkningsmetoderna ses för barium,
koppar, kvicksilver och bly, medan beräkningarna för arsenik, kadmium, krom, nickel och
zink är relativt samstämmiga.
16

Medel GV

14

Delomr. GV

12

Lak LS=2
Lak LS=10

10
8
6
4
2
0

Figur 6-1

Beräknat läckage från Tegelviken till Västra Sjön. Figuren redovisar
läckaget uppskattat med olika metoder.
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6.3.4

Utspädning i Västra Sjön

Vattenvolymen i Västra sjön är ca 10 miljoner m3 och omsättningstiden ca 10 dagar beräknat
med hänsyn till utbytet med utsjövatten (SMHI, 2013). Tegelviken är en mindre del av denna
volym, men har också ett stort tillskott av vatten från Törnebybäcken. De inre delarna av
Västra sjön (innanför en linje mellan Ramsö och Vadholmen) har en yta på ca 0,6 km2.
Medeldjupet har uppskattats till ca 0,7 m, vilket ger en volym på ca 400 000 m3. Omsättningstiden i Tegelviken har baserat på flödet Törnebybäcken och variationer i havsnivån uppskattats till 9 dagar.
Vattenflödet genom förorenade massor har beräknats till 80 000 m3/år (se avsnitt 6.2). Med
den beräknade omsättningstiden ger det en utspädning av ca 200 gånger i Tegelviken och
4000 gånger i Västra sjön. För beräkningarna används den lägre utspädningen som gäller för
Tegelviken.

50

7

Riskbedömning

7.1

Förutsättningar för riskbedömning

Inom Tegelviksområdet väster om Kalmar tätort påträffas föroreningar som är farliga för
människors hälsa och orsakar störningar i miljön. Om människor exponeras för dessa
föroreningar finns det en risk för negativa hälsoeffekter och om föroreningar sprids från avfall
och förorenad mark kan de även påverka grundvattnet och Tegelviken. En bedömning har
gjorts av vilka risker föroreningarna utgör med utgångspunkt från den verksamhet och markanvändning som idag pågår på området. I ett längre tidsperspektiv kan föroreningarnas egenskaper och tillgänglighet ändras och andra typer av verksamheter/markanvändningar bedrivas.
I riskbedömningen har hänsyn tagits även till detta.
Som en del i riskbedömningen har platsspecifika riktvärden beräknats. Dessa anger de halter i
marken som utifrån förutsättningarna för exponering och spridning inte förväntas ge upphov
till några negativa hälso- eller miljöeffekter. Eftersom Tegelviken är ett viktigt skyddsobjekt
har en fördjupad riskbedömning gjorts av risken för att recipienten ska påverkas.
Utifrån de risker som konstaterats görs i det avslutande avsnittet en bedömning av vilket
behov som finns att genomföra åtgärder som kan reducera dessa risker.

7.2

Förslag till övergripande åtgärdsmål

Riskbedömningen baserar sig på det förslag på övergripande åtgärdsmål som diskuterats i
projektgruppen för markanvändning, skydd av hälsa och miljö samt skydd mot spridning av
föroreningar till omgivningen. För Tegelviken har åtgärdsmålen formulerats som:


Området runt idrottsplatsen ska kunna användas för sport- och fritidsaktiviteter utan
risk för negativa hälsoeffekter på grund av kontakt med föroreningar.



Yrkesverksamma inom området (avloppsreningsverk och återvinningsanläggning) ska
kunna vistas på sin arbetsplats utan att riskera negativa hälsoeffekter på grund av
kontakt med föroreningar.



Föroreningar inom området får ej spridas via grund- och ytvatten i sådan omfattning
att vattenkvaliteten i Västra sjön försämras eller sedimentmiljön påverkas.

7.3

Problembeskrivning och konceptuell modell

Den konceptuella modellen beskriver källor till miljö- och hälsofarliga ämnen inom området
och hur de kan spridas och exponera skyddsobjekten (människor och miljö). Den konceptuella
modellen låg till grund för utformningen av provtagningsprogrammet och utgör bas för
riskbedömningen, se figur 7-1.
Den huvudsakliga föroreningskällan är deponerat avfall (hushållsavfall, rivningsavfall och
spillolja) samt förorenad mark som bidrar med risk för exponering av människor som vistas
på området. De föroreningar som dominerar hälsoriskerna är bly, PAH-M, PAH-H, kvicksilver, arsenik och vissa flyktiga oljefraktioner. De huvudsakliga exponeringsvägarna är direkt
intag samt inandning av damm eller ångor. Föroreningar påträffas företrädesvis i djupare
marklager (från ca 1 meters djup).
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Figur 7-1

Konceptuell modell för Tegelviken med föroreningskällor, spridnings- och
exponeringsvägar samt skyddsobjekt.

Huvuddelen av föroreningen ligger under grundvattenytans normalnivå. Genom infiltration
och genomströmning av grundvatten sprids föroreningar i de genomsläppliga jordlagren och
utfyllnaderna. Föroreningar kan också sprida sig via ytavrinning, erosion i strandkanten samt i
viss mån även via ledningsgravar. De föroreningar som bedöms vara viktiga för spridningen
är kadmium, PAH-M, PAH-H och i viss mån bensen och kvicksilver. Strömningsriktningen
varierar inom området men den slutliga recipienten för grundvatten är Tegelviken (havet)
söder och sydväst om markområdet. Vatten och sediment i viken närmast markområdet har
påverkats av de utläckande föroreningarna, men Tegelviken belastas även från andra föroreningskällor (dagvatten, mudderupplaget, mm.).
De halter som uppmätts i marken på området kan negativt påverka markens biologiska
funktion samt även djur som vistas i området.

7.4

Platsspecifika riktvärden för jord

7.4.1

Antaganden

Riktvärden för förorenad mark är ett verktyg i bedömningen av föroreningsgrad och åtgärdsbehov. Dessa anger en haltnivå i marken under vilken riskerna för hälsa och miljö är acceptabla. Det är dock inte nödvändigtvis så att halter som överskrider riktvärden automatiskt
medför en risk. Bedömningen av risk påverkas även av bl.a. om föroreningen förekommer
punktvis eller mer utbrett, mängden förorening samt dess lakbarhet och biotillgänglighet.
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för ett antal olika
föroreningar (Naturvårdsverket, 2009). Dessa är anpassade till generella förhållanden för
förorenade områden i hela Sverige. För många områden finns speciella förutsättningar som
gör det motiverat att ta fram platsspecifika riktvärden. Det är riktvärden som är anpassade till
platsens förutsättningar för hur människor exponeras, de speciella krav som finns på att
skydda miljön samt platsspecifika spridningsförutsättningar. De kan också ta hänsyn till
platsspecifika egenskaper för föroreningarna, såsom lakbarhet och tillgänglighet för upptag i
människor och andra organismer.

52

De platsspecifika riktvärdena för Tegelviken har beräknats enligt samma metod som använts
för Naturvårdsverkets generella riktvärden med skillnaden att exponeringsvägar, förutsättningar för exponering och spridning och hänsyn till miljörisker anpassats till förhållandena
inom Tegelviken. I figur 7-2 redovisas de exponeringsvägar som ingår i den generella
riktvärdesmodellen.

Figur 7-2

Exponeringsvägar som ingår i modellen för riktvärden för förorenad mark.

Eftersom området innehåller en blandad verksamhet kan inte de markanvändningar som
definieras i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark – Känslig Markanvändning (KM) respektive Mindre Känslig Markanvändning (MKM) strikt användas på
hela området. På en rad övriga punkter avviker också förutsättningarna från de som antagits
vid beräkning av de generella riktvärden, bland annat:


Området är väsentligt större än vad som antas för de generella riktvärdena, 470 000 m3
jämfört med 2500 m3.



Området ligger i direkt anslutning till havet och grundvatten inom området har inget
direkt skyddsvärde som dricksvatten. Inga brunnar används heller för bevattning. Ingen
hänsyn har därför tagits till grundvattenskydd i riktvärdesmodellen. Däremot tas riktvärden fram för att skydda ytvattenrecipienten vid spridning. Platsspecifika förutsättningar
för spridning och utspädning i grundvattnet i Västra Sjön har tagits fram (se kapitel 6).



Föroreningar finns dels i mer oorganiska jordar och/eller fyllnadsmaterial (huvudsakligen
ytligt) samt i hushållsavfall, torv, rivningsrester, m.m. med ett större organiskt innehåll
(företrädesvis djupare ned i marken). Halten organiskt kol har därför sats till 3 % på
djupet 0 – 1 m, 4 % för markdjup 1-2 meter och 8 % för markdjup >2 meter under
markytan. Även halten löst organiskt kol i grundvattnet är högre än normalt.



De platsspecifika förutsättningarna för utlakning av föroreningar från förekommande
material i området har bedömts utifrån lakförsöken (justering av de generella Kd-värdena).

Platsspecifika riktvärden har tagits fram för två typer av markanvändning:


Industriområde – ARV:s och KSRR:s delområden (områdena 2 och 3).
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Rekreationsområde för sport och fritidsaktiviteter inklusive användning som strövområde
– deponikullarna samt idrottsplatsen och områden runt dessa (områdena 1, 4, 5 och 6).

För industriområden antas en vistelsetid på 200 dagar per år för vuxna och 30 dagar för barn
(liten tillgänglighet för barn). Vistelsetiden för barn är lägre än vad som gäller för mindre
känslig markanvändning enligt den generella modellen (60 d/år för barn), där man även
inbegriper handelsplatser och kontor i markanvändningen vilket inte bedöms bli aktuellt inom
det område där industriell verksamhet pågår (reningsverk, återvinning).
För rekreationsområdet antas en vistelsetid på 180 dagar per år för både barn och vuxna. All
exponering för damm och ångor antas ske utomhus. Exponeringen vid jordintag, hudkontakt
och inandning antas vara mindre intensiv än för bostadsmark och motsvara den för mindre
känslig markanvändning. Vidare antas att barn och vuxna årligen äter 1 kg bär, svamp och
andra växter från området.
Graden av exponering är sannolikt mindre för personer som vandrar på leden och bara
passerar området än för ungdomar som utnyttjar idrottsplanerna och vistats längre stunder där
i nära kontakt med marken. Förutsättningarna utgår dock från den känsligaste gruppen med ett
stort utnyttjande av området.
För båda markanvändningarna har exponeringen minskats med djupet då åtkomligheten för
djupare liggande jord är mindre och primärt uppkommer i samband med grävarbeten.
I tabell 7-1 och tabell 7-2 redovisas de antaganden som gjorts för de platsspecifika riktvärdena. I bilaga 8 ges en detaljerad beskrivning av indata. Platsspecifika riktvärden har
beräknats för arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, zink, polycykliska aromatiska
kolväten i fraktionerna PAH-L, PAH-M och PAH-H, alifatfraktioner, aromatfraktioner, PCB
och bensen.
Tabell 7-1 Förutsättningar för platsspecifika riktvärden för Tegelviken för industriell
markanvändning. Jämförelse med generella riktvärden.
Exponeringsväg

Platsspecifika riktvärden industrimark
0-1 m

1-2 m

KM

MKM

Intag av jord

200 d/år vuxna
30 d/år barn

40 d/år vuxna
10 d/år barn

20 d/år vuxna
10 d/år barn

365 d/år vuxna
365 d/år barn

200 d/år vuxna
60 d/år barn

Hudkontakt

90 d/år vuxna
30 d/år barn

40 d/år vuxna
10 d/år barn

20 d/år vuxna
10 d/år barn

120 d/år vuxna
120 d/år barn

90 d/år vuxna
60 d/år barn

Inandning av damm

200 d/år vuxna
30 d/år barn

40 d/år vuxna
10 d/år barn

20 d/år vuxna
10 d/år barn

365 d/år vuxna
365 d/år barn

200 d/år vuxna
60 d/år barn

Inandning av ångor

200 d/år vuxna 200 d/år vuxna 200 d/år vuxna 365 d/år vuxna
30 d/år barn
30 d/år barn
30 d/år barn
365 d/år barn
Inomhus
Inomhus
Inomhus
Inomhus

200 d/år vuxna
60 d/år barn
Inomhus

Intag av grundvatten

Ej beaktat

>2 m

Generella (Naturvårdsverket)

Ej beaktat

Ej beaktat

Ja

Ej beaktat

Ej beaktat

Ej beaktat

Ej beaktat

Ej beaktat

Barn 90 kg/år
Vuxna 150 kg/år
10 % antas
komma från
området

Scenariospecifika
modellparametrar

MKM

MKM

MKM

KM

MKM

Miljörisker inom
området

MKM

MKM

MKM

KM

MKM

Ej beaktat

Ej beaktat

Ej beaktat

Utspäd 1/14

Utspäd 1/47

Utspäd 1/200

Utspäd 1/200

Utspäd 1/200

Utspäd 1/4000

Utspäd 1/4000

Intag av grönsaker

Skydd av grundvatten
Skydd av ytvatten
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Tabell 7-2

Förutsättningar för platsspecifika riktvärden för Tegelviken för markanvändning som rekreationsområde. Jämförelse med generella riktvärden.

Exponeringsväg

Platsspecifika riktvärden rekreation/sport
0-1 m

1-2 m

Intag av jord

180 d/år vuxna
180 d/år barn

40 d/år vuxna
40 d/år barn

Hudkontakt

90 d/år vuxna
90 d/år barn

Inandning av damm

180 d/år vuxna
180 d/år barn

Inandning av ångor

Intag av grundvatten

KM

MKM

20 d/år vuxna
20 d/år barn

365 d/år vuxna
365 d/år barn

200 d/år vuxna
60 d/år barn

40 d/år vuxna
40 d/år barn

20 d/år vuxna
20 d/år barn

120 d/år vuxna
120 d/år barn

90 d/år vuxna
60 d/år barn

40 d/år vuxna
40 d/år barn

20 d/år vuxna
20 d/år barn

365 d/år vuxna
365 d/år barn

200 d/år vuxna
60 d/år barn

180 d/år vuxna 180 d/år vuxna 180 d/år vuxna 365 d/år vuxna
180 d/år barn
180 d/år barn 180 d/år barn
365 d/år barn
Utomhus
Utomhus
Utomhus
Inomhus

200 d/år vuxna
60 d/år barn
Inomhus 0

Ej beaktat

>2 m

Ej beaktat

Ej beaktat

Ja

Ej beaktat

Ej beaktat

Från området:
Barn 1 kg/år
Vuxna 1 kg/år

Ej beaktat

Ej beaktat

Barn 90 kg/år
Vuxna 150 kg/år
10 % antas
komma från
området

MKM

MKM

MKM

KM

MKM

KM

KM

KM

KM

MKM

Intag av grönsaker

Scenariospecifika
modellparametrar
Miljörisker inom
området
Skydd av grundvatten
Skydd av ytvatten

7.4.2

Generella (Naturvårdsverket)

Ej beaktat

Ej beaktat

Ej beaktat

Utspäd 1/14

Utspäd 1/47

Utspäd 1/200

Utspäd 1/200

Utspäd 1/200

Utspäd 1/4000

Utspäd 1/4000

Platsspecifika riktvärden

I tabell 7-3 och 7-4 redovisas de beräknade platsspecifika riktvärden för de olika markanvändningarna. I tabellerna redovisas även de generella riktvärdena för känslig och mindre känslig
markanvändning. Platsspecifika riktvärden anges för:
-

Hälsoskydd (risker för exponering vid vistelse på området)

-

Skydd av markmiljö (risker för markbiologin samt djur som vistas i området)

-

Skydd av ytvatten (risker för akvatiskt liv vid spridning till ytvattenrecipient)

Det integrerade platsspecifika riktvärdet är det lägsta av ovanstående tre riktvärden.
Det kan noteras att de integrerade platsspecifika riktvärdena på markdjup 1-2 m och >2 m
resulterar i samma riktvärden som i ytjorden (0-1 m) för nästa alla ämnen, eftersom markmiljön är styrande för många ämnen och samma värde för skydd av markmiljön används för
samtliga djup. För de ämnen där hälsorisker är styrande skiljer sig riktvärdena med djupet.
Även riktvärdet för skydd av ytvatten blir något högre för de djupare skikten, eftersom halten
organiskt kol ökar med djupet. I tabellerna 7-1 och 7-2 anges värdet för skiktet 0 – 1 m.
För industrimark gäller det för arsenik, lättare alifatfraktioner och bensen och för rekreation
endast för arsenik och PCB-7. För industrimark är skydd av ytvatten styrande för det integrerade riktvärdet för kadmium, kobolt, PAH, PCB och de tyngsta aromaterna. För rekreation
styrs riktvärdet av skyddet för ytvatten av kobolt, PAH-M, bensen och de tyngsta aromaterna.
Detaljer för de beräknade riktvärdena redovisas i bilaga 11.
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Tabell 7-3

Platsspecifika riktvärden för Tegelviken vid användning som industrimark
(mg/kg TS).

Riktvärde för enskilda exponeringsvägar
Integrerat riktvärde
Skydd
Hälsoskydd (vistelse inom
av
Skydd
Platsspecifikt riktvärde
området)
mark‐
av
miljö ytvatten
0‐1 m
1‐2 m
>2 m
0‐1 m** 0‐1 m
1‐2 m
>2 m
Arsenik
30
100
100
40
86
30
40
40
Barium
19000 59000 62 000
300
2700
300
300
300
Bly
1400
4400
4500
400
2000
400
400
400
Kadmium
69
230
250
20
18
18
18
18
Kobolt
1400
4200
4400
35
25
25
25
25
Koppar
120000 510000 ej begr. 200
290
200
200
200
Krom (tot)
ej begr. ej begr. ej begr. 150
450
150
150
150
Kvicksilver
14
20
26
10
16
10
10
10
Nickel
2900
12000 19000
120
310
120
120
120
Zink
330000 960000 ej begr. 500
4700
500
500
500
PAH L
85
140
240
15
13
12
15
15
PAH M
13
22
37
40
8
8,0
12
15
PAH H
20
58
100
10
7
7,0
10
10
Alifat >C5‐C6
10
16
25
200
9
8,0
10
12
Alifat >C6‐C8
31
52
84
200
71
30
50
80
Alifat >C8‐C10
24
40
67
500
250
25
40
70
Alifat >C10‐C12
240
400
670
500
1000*
250
400
500
Alifat >C12‐C16
1100
1900
3200
500
1000*
500
500
500
Alifat >C16‐C35
670000 ej begr. ej begr. 1000
2500
1 000
1 000
1 000
Bensen
0,19
0,32
0,53
50
2,4
0,20
0,30
0,50
PCB‐7
0,45
1,1
1,3
0,6
0,09
0,080
0,12
0,15
Aromat >C8‐C10
97
160
270
50
55
50
50
50
Aromat >C10‐C16
4000
7100
11000
15
40
15
15
15
Aromat >C16‐C35
6400
12000 18000
40
5
5,0
7,0
8,0
* styrs av riktvärde för fri fas
** värden för andra djup ges i bilaga 11
Riktvärde begränsas av skydd av markmiljön
Riktvärde begränsas av hälsorisker
Riktvärde begränsas av spridningsrisker
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Tabell 7-4

Platsspecifika riktvärden för Tegelviken vid användning för rekreationssyften
(mg/kg TS).

Riktvärde för enskilda exponeringsvägar
Integrerat riktvärde
Skydd
Hälsoskydd (vistelse inom
av
Skydd
Platsspecifikt riktvärde
området)
mark‐
av
miljö ytvatten
0‐1 m
1‐2 m
>2 m
0‐1 m** 0‐1 m
1‐2 m
>2 m
Arsenik
7,5
60
100
20
86
10
20
20
Barium
2500
16 000 32 000
200
2700
200
200
200
Bly
230
1100
2300
200
2000
200
200
200
Kadmium
5
60
130
4
17
4,0
4,0
4,0
Kobolt
130
1100
2200
20
25
20
20
20
Koppar
17000 230 000 470 000
80
290
80
80
80
Krom (tot)
240000 ej begr. ej begr.
80
450
80
80
80
Kvicksilver
6
70
140
5
16
5,0
5,0
5,0
Nickel
1100
6000
11 000
70
310
70
70
70
Zink
20000 240 000 500 000
250
4700
250
250
250
PAH L
1000
7000
20 000
3
13
3,0
3,0
3,0
PAH M
190
900
2300
10
8,3
8,0
10
10
PAH H
10
40
80
2,5
7
2,5
2,5
2,5
Alifat >C5‐C6
400
1400
4600
50
9
8,0
10
18
Alifat >C6‐C8
1200
4500
17 000
50
71
50
50
50
Alifat >C8‐C10
770
3000
11 000
100
250
100
100
100
Alifat >C10‐C12
3400
14 000 36 000
100
1000*
100
100
100
Alifat >C12‐C16
5600
21 000 46 000
100
1000*
100
100
100
Alifat >C16‐C35
220000 ej begr. ej begr.
100
2500*
100
100
100
Bensen
5
28
110
10
2,4
2,5
3,0
6,0
PCB‐7
0,055
0,4
0,8
0,1
0,09
0,060
0,10
0,10
Aromat >C8‐C10
1000
6000
15 000
10
55
10
10
10
Aromat >C10‐C16
1600
18 000 35 000
3
40
3,0
3,0
3,0
Aromat >C16‐C35
1600
13 000 27 000
10
5
5,0
7,0
10
* styrs av riktvärde för fri fas
** värden för andra djup ges i bilaga 11
Riktvärde begränsas av skydd av markmiljön
Riktvärde begränsas av hälsorisker (bakgrund)
Riktvärde begränsas av spridningsrisker

7.4.3

Modifierade platsspecifika riktvärden och styrande exponeringsvägar

Platsspecifika riktvärden har även tagits fram där inget skydd av markmiljön beaktas på djup
större än 1 meter, se tabell 7-5 (i ytjorden 0-1 m beaktas dock skyddet av markmiljön). Riktvärdena tar dock hänsyn till hälsoskydd och skydd av ytvattenrecipienten vid spridning. Ett
ytterligare villkor är att halterna inte ska medföra risk för förorening i fri fas eller överskrida
haltgränser för farligt avfall. I tabellen anges även med färg om risker för hälsa, markmiljö
eller skydd av ytvatten styr riktvärdet.
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Tabell 7-5 Modifierade platsspecifika riktvärden utan markmiljöskydd på djup >1 m för
Tegelviken vid användning av området för rekreationsområde respektive
industrimark (mg/kg TS). Naturvårdsverkets generella riktvärden (KM, MKM)
redovisas som jämförelse.

Arsenik
Barium
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom (tot)
Kvicksilver
Nickel
Zink
PAH L
PAH M
PAH H
Anm 1,2
Alifat >C5‐C6
Anm 1,2
Alifat >C6‐C8
Anm 1
Alifat >C8‐C10
Anm 1
Alifat >C10‐C12
Alifat >C12‐C16
Alifat >C16‐C35
Anm 1,2
Bensen
PCB‐7
Aromat >C8‐C10
Aromat >C10‐C16
Aromat >C16‐C35

Platsspecifikt riktvärde
rekreation/sport
0‐1 m 1‐2 m >2 m
10
60
80
200
2 500 2 500
200
1200 2 000
4,0
18
18
20
25
25
80
300
300
80
400
400
5,0
15
15
70
300
300
250
2 500 2 500
3,0
18
35
8,0
12
20
2,5
10
18
8,0
10
18
50
100
180
100
350
700
100
1 000 1 000
100
1 000 1 000
100
2 500 2 500
2,5
3,0
6,0
0,060
0,12
0,25
10
70
150
3,0
50
100
5,0
7,0
12

Platsspecifikt riktvärde
industrimark
0‐1 m
1‐2 m
>2 m
30
80
80
300
2 500
2 500
400
2 000
2 000
18
18
18
25
25
25
200
300
300
150
400
400
10
15
15
120
300
300
500
2 500
2 500
12
18
20
8,0
12
15
7,0
10
12
8,0
10
12
30
50
80
25
40
70
250
400
700
500
1 000
1 000
1 000
2 500
2 500
0,20
0,30
0,50
0,080
0,12
0,15
50
70
100
15
50
70
5,0
7,0
8,0

Generella riktvärden
(Naturvårdsverket)
KM
MKM
10
25
200
300
50
400
0,5
15
15
35
80
200
80
150
0,25
2,5
40
120
250
500
3
15
3
20
1
10
12*
80*
12*
80*
20
120
100
500
100
500
100
1000
0,012
0,04
0,008
0,2
10
50
3
15
10
30

Riktvärde begränsas av hälsorisker
Riktvärde begränsas av skydd av markmiljön
Riktvärde begränsas av skydd av ytvatten (i vissa fall gränsvärde för frifas)
Riktvärde begränsas av skydd av grundvatten (generella riktvärden)
Riktvärde begränsas av haltgräns för farligt avfall
*Det generella riktvärdet avser fraktionen C5-C8. Anm 1. Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft.
Anm 2. Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i grundvatten.
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7.5

Bedömning av hälso- och miljörisker

Vid bedömning av miljö- och hälsorisker har uppmätta halter jämförts med riktvärden för
respektive exponeringsväg, dvs:
-

Vid bedömning av risken för negativa hälsoeffekter har halter jämförts med kolumn 1
till 3 (skydd mot exponering på olika djup) i tabell 7-3 och tabell 7-4.

-

Vid bedömning av negativa effekter för markbiologin har jämförts med kolumn 4 i
ovanstående tabeller (skydd av markmiljö).

-

Vid bedömning av risk för påverkan på ytvattenrecipienten har halter jämförts med
riktvärden i kolumn 5 (ytvattenskydd).

-

Vid bedömning av åtgärdsbehovet har halter även jämförts med riktvärden utan
markmiljöskydd på djup > 1 m i tabell 7-5.

Som komplement till bedömning av risk för påverkan på ytvattenrecipienten har även
spridningsberäkningar gjorts från uppmätta grundvattenhalter och laktester som redovisas
längre fram i rapporten.
7.5.1

Bedömning av hälsorisker

En jämförelse av uppmätta halter i jord med riktvärden för hälsoskydd (jfr tabell 7-3 och
tabell 7-4) visar att polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bly och oljeföreningar (alifater)
överskrider riktvärden för hälsa i ett flertal punkter, framför allt inom området vid bollplanerna och vid ARV:s planerade utbyggnad. Även i anslutning till strandkanten inom ARV:s
område finns PAH i höga halter på ca 1-2 meters djup. I punkten 902 i anslutning till det
norra alternativet för klubbhuset påträffas PAH-M i halter över hälsoriktvärdet på 1,6-2
meters djup. Det är främst risken för inandning av ångor som styr riskbilden för dessa ämnen,
dvs. användning av idrottsplatsen för fotbollsspel, m.m. medför inga ökade risker för barn och
ungdomar.
I en punkt i anslutning till bollplanerna är arsenikhalten så hög i ett jordprov (428 mg/kg TS)
att det vid ett oavsiktligt större intag av jord via hand-munkontakt skulle detta kunna medföra
oönskade negativa hälsoeffekter. Provet är dock från ett djup på 2-2,5 meters djup, varför det
inte utgör någon risk i dagsläget då jorden inte är åtkomlig.
I några punkter är kvicksilverhalten hög och överskrider hälsoriktvärden för framför allt
rekreation, men då det handlar om en enstaka punkter bedöms det inte ensamt påverka
åtgärdsbehovet.
Bensen påträffas inte i höga halter i jorden, men finns i höga halter i grundvattnet varför risk
för inträngning av ångor i byggnader inte kan uteslutas inom vissa delområden.
Sammantaget är halterna generellt sett låga i ytjorden, vilket innebär att det vid dagens markanvändning inte råder några risker för hälsoeffekter vid vistelse inom området i samband med
kontakt med jorden. Detta gäller under förutsättning att inga grävarbeten sker som kan föra
upp mer förorenad djupare liggande jord till ytan. För delområden med höga halter av flyktiga
organiska ämnen kan inträngning av ångor i byggnader inte uteslutas men inga analyser av
inomhusluft har gjorts.
7.5.2

Bedömning av miljörisker inom området

Många av föroreningarna i marken i Tegelviken kan medföra negativa miljöeffekter för
markmiljön. De platsspecifika riktvärdena för bl.a. barium, bly, kadmium, koppar, krom och
PAH-L styrs av skyddet för markmiljön, medan de hälsobaserade riktvärdena är väsentligt
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högre för dessa ämnen (dvs. de är inte så hälsoskadliga). Vid jämförelse mellan uppmätta
halter i jorden och miljöbaserade riktvärden för skydd av markmiljön överskrids dessa i
många analyser och delområden. För att återskapa en optimal markmiljö skulle alltså ett stort
åtgärdsbehov föreligga. Det ska dock noteras att marken inte utgörs av naturliga jordar utan
av fyllnadsmaterial innehållande avfallsslag som i sig inte gynnar markmiljön. Vidare kan
man konstatera att det trots utfyllnader med främmande material och uppmätta förhöjda eller
höga föroreningshalter finns växtlighet inom området i dagsläget.
Vid bedömning av miljörisker och eventuellt åtgärdsbehov bör man väga in att det primärt är i
den biologiskt aktiva ytjorden (ner till ca en meter) som miljön bör skyddas och att förorening
i djupare marklager har mindre effekt på markens funktion. Risken för spridning av
föroreningar, både inom marken och till omgivningen ska dock alltid beaktas.
7.5.3

Bedömning av risker vid spridning

De spridningsberäkningar som redovisas i kapitel 6 visar att läckaget av både metaller och
organiska ämnen är relativt lågt från området i Tegelviken och som mest uppgår till några
kilo/tiotals kilo för förekommande metaller och 0,1 kilo för PAH. Läckaget bedöms därmed
inte heller medföra några negativa miljöeffekter i recipienten dvs. Tegelviken och Västra sjön.
Läckaget utgör vidare endast en liten andel av det utsläpp som sker till Västra sjön från andra
källor, exempelvis dagvatten, mudderupplaget, mfl. Riktvärden i jord som avser skydda mot
spridning överskrids i enstaka punkter för flertalet tungmetaller och PAH, framförallt för
PAH-H och PAH-M. Medelvärdet av föroreningshalten för samtliga föroreningar ligger väl
under riktvärdet för spridning. Även om läckaget av metaller och organiska föroreningar inte
bedömts utgöra en risk för ytvattenrecipienten kan konstateras att det grundvatten som
analyserats i strandkanten vid östra deponin (GV908) uppvisar en distinkt karaktär av lakvatten med låg redoxpotential, höga halter av ammonium och högt COD. Detta vatten kan
förväntas ha en negativ effekt på ytvattnet i närområdet.
Förhöjda halter har också uppmätts i sedimenten utanför området, bl.a. av zink, PAH,
pentaklorfenol och oljeföroreningar (tyngre alifater) som även finns i förhöjda halter i jord
inom markområdet. Det går dock inte att avgöra om sedimenten i Tegelviken enbart påverkas
av läckage från Tegelviksområdet. Analyserna visar vidare att halterna i ytsedimenten
generellt är högre än djupare ned vilket indikerar att belastningen på recipienten inte har
minskat de senare åren. De halter som uppmätts i ytsedimenten i Tegelviken ligger också på
samma nivå som de som uppmätts på 1980-talet (Lindvall och Alm 1983).
Inga biologiska utredningar har gjorts för att utreda eventuella effekter i sedimenten p.g.a.
föroreningshalter, men baserat på hittills konstaterade nivåer bedöms detta inte nödvändigt i
dagsläget.
7.5.4

Framtida förändringar av riskbilden

Inom delar av idrottsplatsen där bollplanerna ligger finns hälsofarliga föroreningar nära markytan (cancerogena PAH-M och PAH-H). Även om föroreningen idag på många ställen är
täckt av ett tunt mullskikt med gräs eller annan vegetation riskerar mänsklig aktivitet och
naturliga processer att föra upp förorening närmare ytan och därmed göra den mer tillgänglig
för människor.
Framtida klimatförändringar kan också påverka riskerna för spridning av föroreningar.
SMHI:s prognoser för Kalmar län (SMHI 2010) visar på en ökning av årsmedeltemperaturen
på ca 4 – 5 grader fram till år 2100. Årsnederbörden förväntas fram till 2100 öka ca 10 –
20 %, men kommer att fördela sig olika under året. Nederbörden under sommaren förväntas
vara konstant eller minska, medan nederbörden under december till februari förväntas kunna
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öka med 50 %. Nederbördens intensitet, längden på nederbördsrika perioder och antal dagar
med stor nederbörd förväntas öka. Antalet dagar med snötäcke förväntas minska. Sammantaget visar detta att vattengenomströmningen genom förorenad jord kan förväntas öka i
framtiden med en ökad föroreningstransport till Västra sjön som möjligt resultat. Ökade
flöden kan även medföra en ökad erosion och partikelspridning från eventuellt förorenade
massor längs med stranden till Västra sjön. Få strandnära provtagningar har gjorts i aktuell
studie som underlag för om även strandlinjen innehåller föroreningar, dock har PAH, barium,
bly och zink påträffats i förhöjda halter i marken i anslutning till installerat grundvattenrör
GV909 söder om ARV.

7.6

Sammanfattande riskbedömning och åtgärdsbehov

7.6.1

Samlad riskbedömning

Utredningarna har sammantaget visat att marken inom relativt stora delar av Tegelviksområdet är kraftigt påverkat av metaller såsom bly, zink, barium, koppar och kvicksilver samt
organiska aromatiska kolväten (PAH) och vissa oljefraktioner och att platsspecifika riktvärden överskrids. I utredningen har inte ingått att kartlägga föroreningssituationen i deponikullarna, utan undersökningarna har inriktats på föroreningshalter i täckningen och en
beräkning av läckaget. Undersökningarna visar att utlakning från den östra kullen kan ha en
negativ påverkan på den närliggande ytvattenrecipienten. Lakvatten från den västra kullen
samlas i dagsläget delvis upp och behandlas i reningsverket.
Lakförsöken visar att flera föroreningar har relativt låg lakbarhet, vilket stöds av uppmätta
låga eller måttliga halter av metaller och PAH i grundvattnet. Beräkningar visar också att
området idag läcker måttliga mängder av metaller och PAH. De sedimentanalyser som gjorts i
Tegelviken visar dock på en belastning av zink och PAH, ämnen som förekommer i förhöjda
halter i jorden.
7.6.2

Åtgärdsbehov för olika delområden

För område 3 (ARV:s område) och område 4 (Idrottsplatsen) har en ytterligare indelning av
området gjorts. Detta eftersom de planer som finns för dessa områden medför kan komma
medföra en förändrad markanvändning inom olika delar av dessa områden. Den indelning
som gjorts redovisas i figur 7-3.
De områden där platsspecifika riktvärden överskrids och där det kan finnas ett åtgärdsbehov
redovisas i figur 7-4 (mark på djup 0-1 m) samt figur 7-5 (mark djupare än 1m). Observera att
det finns delområden med ren jord som inte behöver åtgärdas, men som ligger ovanpå
områden med förorenad jord.
Baserat på de risker som uppkommer på grund av föroreningssituationen i såväl jord, grundvatten och sediment samt resultat från laktester har följande slutsatser om åtgärdsbehovet
inom olika delområden dragits.
Delområde 1 – Västra deponikullen
Västra deponikullen (delområde 1) är idag täckt med skyddstäckning och dessutom gräs och
slybevuxen. Samtliga analyserade prover underskrider de platsspecifika riktvärdena för
rekreation. Lakvattnet samlas delvis in och renas i reningsverket innan utsläpp i recipient.
Riskerna i dagsläget är därför små både för kontakt med förorenat avfallsmaterial och för
okontrollerad spridning till havet. Ingen deponigasmätning har gjorts, men med tanke på
avfallet sammansättning bedöms risk för deponigas finnas. I ett längre perspektiv bör deponin
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täckas på ett mer beständigt sätt med tätande lager som minskar infiltrationen och den vidare
spridningen från området

Figur 7-3

Indelning av ARV:s område i 3a Norra delen och 3b Södra delen. Indelning av
Idrottsplatsen i 4a Område norr om bollplaner (plats för Klubbhus norr), 4b
Område nordost om bollplaner (plats för Klubbhus öst), 4c Bollplaner, 4d
Område öster och söder om bollplaner aktuellt för eventuell utvidgning, 4e
Område mellan bollplaner och vägen.

Delområde 2 – KSRR:s område
Inom KSRR:s område (delområde 2) finns ett åtgärdsbehov för att minska hälso- och miljörisker på grund av förhöjda halter. De platsspecifika riktvärdena för industrimark överskrids i
9 av 32 analyserade prover (barium, koppar, bly och zink). De hälsoriskbaserade riktvärden
överskrids för bly i en punkt (punkt 11 från WSP:s undersökningar 2009). De höga halterna
av xylen i grundvattnet medför en spridningsrisk. Ett åtgärdsbehov finns för att minska risken
för kontakt med höga halter, vilket kan ske vid grävarbeten eller vid förändrad markanvändning. Ingen deponigasmätning har gjorts, men med tanke på avfallet sammansättning bedöms
risk för deponigas finnas.
Delområde 3 – ARV:s område
Inom ARV:s planerade område för utbyggnad (norra delen, område 3a) är halterna mycket
höga av bl.a. bly och PAH. Föroreningar påträffas företrädesvis i djupare marklager (från
minst 1 meters djup). Mängden förorening bedöms vara stor och huvuddelen av föroreningen
ligger under grundvattenytans normalnivå, vilket medför en spridningsrisk. Mätningar visar
på att det kan finnas risk för metangasbildning.
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I den södra delen av området (område 3b) är halterna lägre, men halter av barium, koppar,
zink och PAH över det platsspecifika riktvärdet för industrimark förekommer.
Åtgärder bedöms nödvändiga på sikt, antingen genom aktiva saneringsåtgärder eller i
samband med exploatering och markarbeten.
Delområde 4 - Idrottsplatsen
I område 4a (Klubbhus norr) är halterna låga i ytlig jord, men höga halter av bly, kvicksilver,
zink och PAH förekommer på djupet 1 – 2 m. Uppmätta halter av arsenik och zink i grundvattnet tyder på en viss spridning från området.
Vid det andra alternativet för placering av klubbhuset (4b) har inget avfall påträffats vid
provtagningen, men avfall med höga halter finns i omkringliggande mark.
Vid fotbollsplanerna (4c och 4d) förekommer stora mängder föroreningar med höga halter,
tungmetaller, PAH och olja. Ett åtgärdsbehov bedöms finnas på sikt, antingen genom aktiva
saneringsåtgärder eller i samband med exploatering och markarbeten. Ett par ”oljegropar” har
identifierats vid fotbollsplanerna med höga halter av olja och PAH som bör avgränsas bättre
och om möjligt åtgärdas även om inga markarbeten planeras i en nära framtid. Förorening
förekommer ned till ca 4 meters djup i en av groparna.
I området väster om fotbollsplanerna (4e) förekommer höga halter av tungmetaller och PAH
under 0,3 - 1 m renare fyllning. Mätningar visar på att det kan finnas risk för metangasbildning. Detta bedöms även gälla för bollplanerna (4c och 4d).
Delområde 5 – Öster om ARV
I detta område finns deponerat avfall ned till ett djup av ca 2 – 3 m, täckt av ett tunnare lager
av renare material, ca 0 – 0,5 m. Detta innebär att avfall och föroreningar påträffas relativt
ytligt. Det finns ett åtgärdsbehov för att minska risken på sikt för kontakt med förhöjda halter,
vilket kan ske vid grävarbeten, förändrad markanvändning, etc. Ingen deponigasmätning har
gjorts, men med tanke på avfallet sammansättning bedöms risk för deponigas finnas.
Delområde 6 – Östra deponikullen
Lakvattenspridning från den östra kullen (delområde 6) bör förhindras genom uppsamling av
lakvatten på samma sätt som vid den västra deponin. Östra kullen är idag gräs och slybevuxen, men täckningen är i flera punkter tunn. Risken för kontakt med förorenat avfallsmaterial bedöms vara större än för den Västra kullen och det bedöms finnas ett behov att på
ett mer beständigt sätt som skydda mot kontakt med förorening. Vidare finns ett behov av att
minska infiltrationen och lakvattenläckaget. Ingen deponigasmätning har gjorts, men med
tanke på avfallet sammansättning bedöms risk för deponigas finnas.
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Tabell 7-6

Sammanfattning av bedömt åtgärdsbehov för de olika delområdena med
avseende på behov av reduktion av hälso- och miljörisker.
Åtkomliga
föroreningar

Åtgärdsbehov Hälso‐ och miljörisker
Stora mängder Spridning
Deponigas
föroreningar

1 Västra deponin
2 KSSR (ÅVC )
3a ARV Norra delen
3b ARV Södra delen
4a Klubbhus norr
4b Klubbhus öst
4c Befintliga fotbollsplaner
4d Utvidgade fotbollsplaner
4e Mellan planer och vägen
5 Öster om ARV
6 Östra deponin

Bedömt
Bedömt
Mätningar
Bedömt
Mätningar
Bedömt
Bedömt
Bedömt
Mätningar
Bedömt
Bedömt

Samlad
bedömning
4
3
2
3
2
1
2
1
2
2

Förklaring
Inget
Litet
Måttligt
Måttligt‐stort
Stort
Innehåll i deponier ej undersökt
Under anlagda planer annan täckning

7.6.3

Framtida förändringar i åtgärdsbehov

Det ska noteras att bedömningen av åtgärdsbehovet i dagsläget främst baseras på var platsspecifika riktvärden för industriell markanvändning respektive rekreation/sport överskrids.
När en slutlig bedömning av åtgärdsbehovet görs måste aspekter som kvarlämnade resthalter
och mängder också beaktas vilket kan leda till en justerad omfattning av åtgärderna.
Sammantaget bedöms riskerna för hälsa och miljö vara små så länge man har oförändrad
markanvändning och har intakta skyddande skikt, eftersom exponering hindras av de ytskikt
som finns i form av täckning, gräsmattor, konstgräs, byggnader, etc. Detta förutsätter också
att läckaget från området förblir lågt till måttligt. Någon exakt tidsgräns för detta kan inte ges,
men bedöms vara maximalt ett par decennier. På längre sikt kan större förändringar ske i
markanvändningen och även ytskiktens funktion kommer att försämras, vilket innebär en
ökad risk för exponering och spridning. Eftersom det finns stora mängder förorening i
området kommer ett åtgärdsbehov att kvarstå.
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Figur 7-4

Delområden på 0-1 meters djup där platsspecifika riktvärden för industri respektive rekreation överskrids
(preliminär bedömning av åtgärdsbehov).
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Figur 7-5

Delområden på djup större än en meter där platsspecifika riktvärden för industri respektive rekreation överskrids
(preliminär bedömning av åtgärdsbehov). Fyllda delområden = modifierat riktvärde överskrids (ej skydd av markmiljö).
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Åtgärdsutredning

8.1

Förutsättningar för åtgärdsutredningen

8.1.1

Generella förutsättningar

Enligt Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling ska efterbehandlingsåtgärder
långsiktigt minska risken för människors hälsa och miljön samt minska mängden och halten
av metaller och naturfrämmande ämnen i miljön. Utgångspunkter vid val av åtgärder bör vara:


Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl ett kort
som långt tidsperspektiv.



Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda.



Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en
höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att försämra
kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser.



Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer på det
akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla arter värnas.



Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i den
omfattning som behövs för den planerade markanvändningen.



Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma typ av
markanvändning, exempelvis ett rekreationsområde.



Exponering från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den exponering som
är tolerabel för en människa.

Åtgärdsutredningen för Tegelviken är utförd på en översiktlig nivå och redovisar endast på en
generell nivå olika möjliga åtgärdsmetoder för Tegelviksområdet som helhet. Innan beslut om
åtgärder för delområden bör kompletterande provtagning och en fördjupad åtgärdsutredning
och riskvärdering göras.
8.1.2

Platsspecifika förutsättningar

Olika platsspecifika förutsättningar för Tegelviksdeponin har redovisats i kapitel 2, 4 och 5.
Bland annat begränsar typen av fyllning (deponerat avfall av blandad karaktär) möjliga
åtgärdsmetoder. Här finns både fyllnadsjordar av naturlig jord, rivningsavfall, hushållsavfall,
glasavfall och olja. Både metaller och organiska föroreningar förekommer i de olika
jordtyperna.
Inom undersökningsområdet finns idag en vandringsled, deponikullarna används av allmänheten som utkiksplatser och idrottplatsen nyttjas av ungdomar. Reningsverkets och
renhållningsbolagets områden är delvis inhägnade för att försvåra tillträde.
Kalmar kommun har tagit fram en avsiktsförklaring om medverkan i ett utvecklingsprojekt
som ska koordineras av Linnéuniversitetet; ”Innovativ teknik för återvinning av avfall från
gamla deponier i Östersjöområdet”. Eftersom detta bedrivs som ett separat utvecklingsprojekt
och inga konkreta resultat ännu finns redovisade för Tegelviken har denna åtgärdsmetod inte
behandlats närmare i denna rapport. Tekniken benämns internationellt ”Landfill Mining”.
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8.2

Möjliga åtgärdsmetoder

Efterbehandling av förorenad jord kan ske med hjälp av en mängd olika metoder, se figur 8-1.
Vilka åtgärdsmetoder som kan användas styrs av bland annat var föroreningar finns, deras
kemiska form och egenskaper. Valet av åtgärdsmetod påverkas också av hydrogeologi,
geotekniska förhållanden, konstruktioner och växtlighet på området, avstånd till recipient
samt pågående verksamhet.

Figur 8-1

Översikt över åtgärdsmetoder för förorenad mark.

För organiska ämnen kan destruktionsmetoder såsom förbränning eller biologisk behandling
komma ifråga. För oorganiska föroreningar som inte kan destrueras måste förorenad jord
isoleras från omgivningen genom stabilisering, avskärmning eller uppgrävning och
deponering. Detta kan ske antingen på den aktuella platsen eller på en mer lämpad plats.
I Tegelviksområdet påträffas föroreningarna i ett mycket blandat avfallsmaterial, främst i
rivningsavfall av olika slag som deponerats under årens lopp. Vidare påträffas huvuddelen av
föroreningen en bit under markytan, från ca 0,5-1 m djup. Föroreningarna är både organiska
(oljor, PAH, vissa lösningsmedel) och oorganiska (främst olika tungmetaller). Sammantaget
begränsas antalet möjliga åtgärdsmetoder för detta komplexa avfallsmaterial.
Genom förbehandling kan mängden massor som behöver deponeras minskas, vilket även
minskar riskerna i samband med hantering och deponering. Förbehandlingen kan göras för att
separera grövre material med lägre föroreningshalter och koncentrera förorenade fraktioner
(siktning, harpning, etc.) eller för att begränsa den förorenade jordens lakbarhet. Inom Tegelviksområdet påträffas såväl hushållssopor och rivningsmaterial i olika storlekar och vid olika
grad av nedbrytning, en utsortering av olika avfallsslag skulle kunna vara fördelaktigt. I bästa
fall skulle vissa fraktioner kunna återvinnas. Behandling av uppgrävd förorenad jord kan ske
antingen på plats (on-site), eller vid en extern behandlingsanläggning dit jorden transporterats
(off-site).

8.3

Möjliga åtgärdsmetoder för Tegelviken

Av de beaktade åtgärdsmetoderna bedöms urgrävning av förorenad jord, eventuellt med
föregående siktning/harpning, och efterföljande omhändertagande av massor på extern deponi
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vara den mest realistiska åtgärden för förorenad jord inom Tegelviksområdet. För deponikullarna krävs på sikt en förbättrad övertäckning som kan ge en begränsning av infiltrationen.
Lakvattenuppsamling och behandling för östra kullen är motiverat redan på kort sikt.
Utöver urgrävning och deponering kan även andra åtgärdsmetoder utvärderas vidare i en
fördjupad åtgärdsutredning och riskvärdering enligt Naturvårdsverkets vägledningsmaterial.
Åtgärdsmetoder som i detta utredningsskede inte bedömts vara tillämpbara kan visa sig
fungera för vissa delområden efter ytterligare tester.

8.4

Beräkning av volymer som behöver åtgärdas

Den provtagning och analys som gjorts inom de olika delområdena har använts för att
uppskatta volymen massor som behöver schaktas samt hur mycket massor som måste föras
bort för behandling eller deponering. I många fall ligger de förorenade massorna under renare
massor som kan återfyllas när de förorenade massorna tagits bort. Klassningen av de olika
proverna har gjorts baserat på analysresultat och den geotekniska bedömningen av proverna.
Prover med ett stort innehåll av avfall har bedömts vara förorenade, liksom ej analyserade
prover som ligger i anslutning till förorenade prover med liknande sammansättning. För varje
provpunkt beräknas mäktigheten av de förorenade massorna och de renare massor som måste
schaktas bort för att komma åt föroreningen. Volymen av dessa massor beräknas som delområdets yta multiplicerat med medelvärdet av mäktigheten av förorenad respektive ovanliggande ren jord för de provpunkter som ligger i delområdet. Detta innebär att alla provpunkter ges samma vikt, något som är ett rimligt antagande för de flesta delområden. I
området kring den nuvarande baracken för omklädning finns dock många provpunkter vilket
ger detta område en viss övervikt.
Volymen schaktmassor har beräknats med två olika alternativ:


jord med halter över de platsspecifika riktvärdena måste schaktas och bortskaffas,



jord med halter över de platsspecifika riktvärdena schaktas ur och bortskaffas på djup
mindre än 1 meter. För djup större än 1 meter schaktas massor ut som överskrider de
platsspecifika riktvärdena med undantag för skyddet av markmiljön (jfr avsnitt 7.4.3 och
7.4.2).

För område 4 (Idrottsplatsen) har även en uppskattning gjorts av hur mycket av föroreningar
som kommer att åtgärdas respektive kvarlämnas vid de två åtgärdsalternativen.
8.4.1

Område 1 – Västra deponikullen

Ingen urschaktning har bedömts vara nödvändig för den Västra deponikullen. Föreslagen
åtgärd är en förbättrad täckning motsvarande de krav som gäller för en deponi för icke-farligt
avfall. Detta innebär en täckning av en yta på ca 110 000 m2.
8.4.2

Område 2 – Område vid Återvinningsanläggningen

Området är 66 000 m2 och har undersökts med 25 provpunkter (Kemakta 2013 och WSP
2009). Förorening påträffas ned till ca 4 meter och är i de flesta punkter täckt med renare
fyllning. En grov uppskattning av föroreningsdjupet i de olika punkterna har gjorts baserat på
laboratorieanalyser, XRF-analyser och geoteknisk beskrivning. Den visar att ca 40 000 m3
massor överskrider de platsspecifika riktvärdena för industrimark. Uppskattningsvis krävs
schaktning av ytterligare 14 000 m3 rena massor för att komma åt föroreningen. En åtgärd
som innebär sanering som tar hänsyn till risker för markmiljön enbart i den översta metern
uppskattas ge en saneringsvolym på ca 19 000 m3, varav 4 400 m3 skulle kunna återläggas
och 14 500 m3 skulle behöva omhändertas på deponi.
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8.4.3

Område 3 – Område vid ARV

Området vid avloppsreningsverket har delats in i två områden, den södra delen där nuvarande
reningsverket ligger och en nordlig del där planer finns för en utbyggnad av nya reningsbassänger. Den norra delen uppskattas innehålla 30 000 m3 massor över de platsspecifika
riktvärdena för industri. För att komma åt föroreningen krävs schaktning av ytterligare ca
30 000 m3 rena massor. En sanering som inte tar hänsyn till risker för markmiljön på djup
större än 1 meter uppskattas omfatta schaktning av drygt 24 000 m3 massor i den norra delen
varav ca 10 000 m3 skulle behöva omhändertas på deponi. Om ett nytt reningsverk anläggs i
den norra delen medför det en omfattande schaktning för behandlingsbassängerna som
kommer att beröra merparten av den norra delen av område 3.
Mängden förorenade massor i den södra delen är svår att uppskatta eftersom endast ett fåtal
prover tagits i den senaste undersökningen och tidigare undersökningar har fokuserat främst
kring specifika delar av området där markarbeten genomförts. Det kan dock röra sig om stora
volymer massor som överstiger de platsspecifika riktvärdena, ca 20 000 m3. En sanering utan
hänsyn till markmiljön på djup större än 1 meter uppskattas omfatta ca 10 000 m3 massor
varav huvuddelen måste omhändertas på deponi.
8.4.4

Område 4 – Idrottsplatsen

Eftersom området är stort och tidplanen för eventuella åtgärder beror av den framtida markanvändningen i olika delar av området har det delats in i fem delområden (se figur 7-3):






4a
4b
4c
4d
4e

Område norr om bollplaner (plats för Klubbhus norr)
Område nordost om bollplaner (plats för Klubbhus öst)
Bollplaner
Område öster och söder om bollplaner aktuellt för eventuell utvidgning
Område mellan bollplaner och vägen väster därom.

Yta av och antal analyser inom respektive delområde ges i tabell 8-1
Tabell 8-1 Yta, antal provpunkter och antal analyser i de olika delområdena inom område 4.

4a Klubbhus norr
4b Klubbhus öst
4c Bollplaner
4d Utökade planer
4e Mellan planer och väg
SUMMA

Yta
Antal
(m2)
punkter
7450
4
5580
3
39 800
26
11 900
5
10 700
11
75 450
47

Antal analyser
Metall
Olja+PAH
8
3
2
0
44
28
4
2
22
12
80
45

En sanering av samtliga delområden runt klubbhus (4a), bollplaner (4c och 4d) och mot vägen
i väster (4e) skulle ge upphov till ca 90 000 m3 förorenade massor som behöver omhändertas.
För att komma åt föroreningen krävs schaktning av ytterligare ca 57 000 m3 rena massor.
En sanering som inte tar hänsyn till risker för markmiljön på djup större än 1 meter uppskattas
omfatta omhändertagande på deponi av ca 56 000 m3. För att komma åt föroreningen krävs
schaktning av ytterligare ca 44 000 m3 rena massor.
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Ur tabell 8-2 framgår att vid det östra alternativet för klubbhuset (område 4b) inte krävs någon
schaktning med avseende på föroreningar. Det bör dock betonas att mark med mycket höga
halter förorening finns i anslutning till område 4b (punkt 404 och 409).
Tabell 8-2

Volymer massor (m3) inom Område 4 som återläggs eller deponeras samt vid
sanering enligt platsspecifika riktvärden respektive platsspecifika riktvärden
utan hänsyn till markmiljön på ett djup mer än 1 m.

4a Klubbhus norr
4b Klubbhus öst
4c Bollplaner
4d Utökade planer
4e Mellan planer och väg
SUMMA

8.4.5

Återläggs
3500
0
38200
6200
9000
56900

PSR
PSR ej markmiljö > 1m
Deponeras Totalt Återläggs Deponeras Totalt
6700 10200
1700
6000 7600
0
0
0
0
0
55200 93400
32100
36200 68300
7600 13800
2600
6400 9000
18000 27000
7200
7700 14900
87500 144400
43600
56300 99800

Område 5 – Öster om reningsverket

Området är ca 30 000 m2 och har undersökts med 17 provpunkter (Kemakta 2013 och WSP
2005). En grov uppskattning föroreningsdjupet i de olika punkterna har gjorts baserat på
labbanalyser, XRF-analyser och geoteknisk beskrivning. Den visar att ca 30 000 m3 massor
överskrider de platsspecifika riktvärdena för industrimark. Uppskattningsvis krävs bortschaktning av ytterligare 10 000 m3 rena massor för att komma åt föroreningen. En åtgärd
som innebär sanering som tar hänsyn till risker för markmiljön enbart i den översta metern
uppskattas ge en schaktvolym på ca 28 000 m3, varav 7 500 m3 skulle kunna återläggas och
21 000 m3 skulle behöva omhändertas på deponi.
8.4.6

Område 6 – Östra deponikullen

För Östra deponikullen görs bedömningen att ingen bortgrävning av massor krävs, däremot
finns behov av en förbättrad övertäckning för att minska infiltrationen och för att förhindra att
människor kommer i kontakt med avfall. Ett undantag kan vara det område som ligger
omedelbart öster om deponikullen runt punkterna 602 och 603 samt WSP:s punkter 11 – 14.
Där har avfall med halter av arsenik, koppar och bly väsentligt över de platsspecifika riktvärdena påträffats. Där skulle en urschaktning kunna vara aktuell för några tiotal m3.
8.4.7

Sammanfattning av mängden förorenade massor

I tabell 8-3 sammanfattas de uppskattade förorenade volymerna inom Tegelviksområdet.
Tabell 8-3

Volymer massor (m3) som återläggs eller deponeras vid sanering enligt
platsspecifika riktvärden respektive platsspecifika riktvärden utan hänsyn till
markmiljön på ett djup mer än 1 m.

Område 2 KSRR
Område 3 ARV
Område 4 Idrottsplats
Område 5 Öst ARV
Summa

Återläggs
14 000
39 000
57 000
11 000
121 000

PSR
Deponeras
40 000
50 000
88 000
30 000
207 000

Totalt
54 000
89 000
144 000
41 000
328 000
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PSR ej markmiljö > 1m
Återläggs Deponeras Totalt
4 000
14 000
19 000
14 000
22 000
36 000
44 000
56 000 100 000
8 000
21 000
28 000
70 000
113 000 183 000

8.5

Klassning av förorenade massor

8.5.1

Klassning av farligt avfall

Vid en eventuell uppgrävning av förorenade massor är val av metod för omhändertagande och
hantering av uppgrävda förorenade massor beroende av bl.a. på hur stor andel som klassas
som farligt avfall. För farligt avfall ställs högre krav vid transport, mellanlagring, deponering,
mm. Avfall Sverige har tagit fram bedömningsgrunder gällande klassificering av förorenade
massor som farligt avfall som utgår från EG-direktivet om farligt avfall i Avfallsförordningen
(SFS 2011:927). Föreslagna haltgränser för olika föroreningar är sammanställda i tabell 8-4.
En förenklad klassificering av jordmaterialet från Tegelviken har gjorts genom direkt
jämförelse av halterna av olika föroreningar i de analyserade fasta proven med de haltgränser
för klassning av farligt avfall som föreslagits av Avfall Sverige (2007).
Tabell 8-4

Föreslagna haltgränser för när förorenade massor ska
anses utgöra farligt avfall (Avfall Sverige, 2007).

Parameter
Arsenik
Barium
Bly
Kadmium lättlösligt 1
Kadmium icke lättlösligt 1
Kobolt lättlösligt 1
Kobolt icke lättlösligt 1
Koppar
Kvicksilver, oorganiskt
Kvicksilver, organiskt
Nickel lättlösligt 1
Nickel icke lättlösligt 1
Zink
Alifatiska kolväten C6‐C10
Alifatiska kolväten C10‐C16
Alifatiska kolväten C16‐C35
Aromatiska kolväten C8‐C10
Aromatiska kolväten C10‐C35
PAH‐L 2)
PAH‐M 2)
PAH‐H 3)
PCB‐7

Föreslagen haltgräns för
farligt avfall (mg/kg TS)
1 000
10 000
2 500
100
1 000
100
2 500
2 500
1000
500
100
1000
2 500
1000
10 000
10 000
1000
1000
500
500
100
10

1

Lättlösligt respektive icke lättlösligt avser högre respektive lägre löslighet än 1 mg/l.
Antagit halva FA-värdet för övriga PAH
3
Antagit samma FA-värde som cancerogena PAH
2

En direkt jämförelse med halter uppmätta i jordprover från Tegelviken (totalt 167 analyserade
jordprover samt 10 analyser av halten i prover som genomgått laktest), visar att zink och bly
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överstiger haltgränsen för farligt avfall för 3,9 respektive 3,4 % av analyserade prover (se
tabell 8-5). Halterna av kobolt och nickel skulle båda medföra klassning som farligt avfall för
0,5 % av proverna om jämförelse görs med föreslagna haltgränser avseende lättlösliga former.
De laktester eller grundvattenanalyser som utförts indikerar dock att varken nickel eller kobolt
kan klassas som lättlösligt; möjligen med undantag för ett delområde öster om bollplanen
(GV903) där halten av kobolt är hög (180 µg/l) och även nickelhalten är förhöjd (69 µg/l).
Tabell 8-5 Sammanställning av de ämnen som skulle medföra klassning som farligt avfall
(FA) och i hur stor andel av analyserade prov.

Ämne
Zn
Pb
PAH‐H
Cu
PAH‐M
Ni
Co
Alla ämnen

Andel av analyserade
prov som överskrider
haltgräns för FA (%)
3,9
3,4
2,4
1,0
0,8
0,5
0,5
9

Antal totalt
205
204
126
205
119
195
205
265

För klassificering av de miljöfarliga egenskaperna av bly, koppar och zink har även en
sammanvägning gjorts och summan av halterna av dessa ämnen har summerats och jämförts
med gränsen 2 500 mg/kg. Andelen av proverna som utgör farligt avfall som redovisas i
tabell 8-6 används i kostnadsberäkningarna som en indikation på hur stor andel av de
uppgrävda massorna som är farligt avfall. En viss avrundning av värdena har gjorts.
Tabell 8-6

Andel av massorna som utgör farligt avfall.

Område 1 Västra deponikullen
Område 2 KSRR:s område
Område 3 Reningsverk
Område 4a Klubbhus norr
Område 4b Klubbhus öst
Område 4c Bollplaner
Område 4d Utökade planer
Område 4e Mellan planer och väg
Område 5 Öster om ARV
Område 6 Östra deponikullen

8.5.2

Andel farligt avfall
0%
6%
8%
0%
0%
12%
18%
18%
15%
8%

Klassning av utlakad mängd jämfört med gränsvärden för deponering

Även om det uppgrävda materialet inte klassificeras som farligt avfall enligt ovanstående
metodik kan utlakningen av metaller vara sådan att omhändertagandet på deponier ändå styrs
till en deponi för farligt avfall. För att klargöra detta har de beräknade utlakade mängderna vid
L/S 10 jämförs med de gränsvärden som gäller för mottagning av avfall vid deponianläggningar enligt NFS 2004:10.
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Utlakad mängd av olika föroreningar vid L/S=10 har beräknats och redovisas i bilaga 8.
Resultaten visar att 8 av 10 lakade prov klarar gränsvärdena för mottagning av avfall på en
deponi för icke-farligt avfall, medan två prov klarar gränsvärdena för mottagning vid en
deponi för farligt avfall. I båda fallen är det utlakningen av antimon som medför att gränsvärdet för mottagning vid en deponi för icke-farligt avfall överskrids.
Sammantaget visar de genomförda laktesterna att en stor andel av massorna skulle kunna
läggas på en deponi för icke farligt avfall, men att även deponering på en deponi för farlig
avfall skulle kunna vara aktuellt. Lakprover har valts ut för att representera olika delar av
området, olika material och olika halter. Haltnivåerna i proverna som har laktestats är
ungefärligen representativa för de halter som påträffats mer förorenade mark.

8.6

Kostnader för efterbehandling

Kostnader för efterbehandling genom urgrävning och deponering har främst tagits fram för
bollplanerna och klubbhuset, som är de delområden som berörs närmast av kommande detaljplaner för området. En grov uppskattning har också gjorts för övriga delområden. Kostnader
för efterbehandling har baserats på de beräknade mängderna som måste schaktas och
mängden massor som måste omhändertas. De kostnader som ingår anges som bästa
uppskattning samt (min – max):


Schaktning, sortering och miljökontroll
(prov på uppschaktade volymer,
schaktväggar och schaktbottnar)

100 kr/ton (70 – 150)



Transport till IFA-deponi (Moskogen)

20 kr/ton (13 – 26)



Mottagningskostnad IFA-deponi

300 kr/ton (250 – 350)



Transport till FA-deponi (Moskogen)

20 kr/ton (13 – 26)



Mottagningskostnad FA-deponi

500 kr/ton (450 – 600)



Ersättningsmassor

50 kr/ton (45 – 70)



Transport av ersättningsmassor

18 kr/ton (10 – 25)



Övertäckning (för deponikullarna)

250 kr/m2 (200 – 300)



Projektering, anmälan och tillstånd, byggherrekostnader, mm 20% av övriga
kostnader.

Priserna har uppskattats utifrån erfarenheter från genomförda projekt och uppgifter från
entreprenörer. En stor osäkerhet finns i siffrorna eftersom de beror på marknadsläge och
tillgång på transport- och deponeringskapacitet. Priserna har beräknats utifrån en bästa
uppskattning samt ett max- och minvärde.
8.6.1

Område 4 Idrottsplatsen

I tabell 8-7 redovisas de beräknade kostnaderna för delområdena och de olika
åtgärdsalternativen.
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Tabell 8-7

Uppskattade kostnader för sanering av de olika delområdena vid Idrottsplatsen
(miljoner kronor).

Område
4a Klubbhus norr
4c Bollplaner
4d Utökade planer
4e Mellan planer och väg
Summa

8.6.2

Medel
7
65
9
21
103

PSR
Min
6
52
8
17
82

Max
10
85
12
27
134

PSR (ej markmiljö > 1 m)
Medel
Min
Max
6
5
8
44
35
58
7
6
10
10
8
13
68
54
88

Grov kostnadsuppskattning för övriga områden

En grov uppskattning av kostnaderna har också gjorts för de övriga områdena, se tabell 8-8.
Den främsta osäkerheten ligger i uppskattningen av mängden massor som måste bortföras för
deponering. Kostnaden för en täckning typ icke-farligt avfall har beräknats till 14 - 21
miljoner kronor för Område 6 (Östra deponikullen) och 23 – 34 miljoner kronor för Område 1
(Västra deponikullen). Kostnaderna beror i hög grad på vilka kostnader man har för de massor
som används.
Tabell 8-8

Grov uppskattning av kostnader för sanering av de olika områdena vid
Tegelviken (miljoner kronor).

Område
Område 1 Västra dep.
Område 2 KSRR
Område 3 ARV
Område 4 Idrottsplats
Område 5 Öst ARV
Område 6 Östra dep.
Summa

8.7

Medel
28
43
58
103
34
18
285

PSR
Min

Max

23
34
46
82
27
14
227

34
56
76
134
44
21
365

PSR (ej markmiljö > 1 m)
Medel
Min
Max
28
23
34
15
12
20
24
19
31
68
54
88
24
19
30
18
14
21
177
141
224

Åtgärdad mängd förorening

För område 4 Idrottsplatsen har en beräkning gjorts av hur stora mängder som kommer att tas
bort respektive lämnas kvar vid en eventuell sanering. Två alternativ har studerats:
1. Sanering enligt de platsspecifika riktvärdena för rekreation i hela markprofilen.
2. Sanering enligt de platsspecifika riktvärdena för rekreation ned till 1 meter under
markytan. Där under saneras områden med halter överstigande de platsspecifika
riktvärdena för rekreation, men utan skydd av markmiljön.
I tabell 8-9 redovisas de beräknade mängderna av förorening i de olika delområdena. I
beräkningarna ingår förorening som finns i områden som berörs av sanering, dvs massor som
överstiger de platsspecifika riktvärdena eller som finns i fyllnadsmassor som ligger ovan på
förorening och som sedan används för återfyllning. Beräkningarna visar att huvuddelen av
föroreningen finns inom bollplanerna, men att för arsenik finns en stor del av föroreningen i
området 4a Klubbhus norr. I detta område finns dock få provpunkter och osäkerheten i
beräkningen är stor.
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Tabell 8-9

Beräknat innehåll av förorening i delområden vid Idrottsplatsen (kg)

Område
4a Klubbhus norr
4c Bollplaner
4d Utökade planer
4e Mellan planer och
väg
Summa

As
Ba
1 500 3 900
1 000 43 000
300 12 500
300 11 100
3 100 70 600

Cd

Cu
Pb
20 1 600 3 000
150 13 600 48 600
20 3 300 18 800

Zn
PAH‐L PAH‐M PAH‐H
8 100
10
200
200
110 300
220 3 690 2 200
18 700
1
40
100

30 4 600 16 700
220 23 100 87 100

19 400
156 500

670
900

1 520
5 450

700
3 200

I tabell 8-10 redovisas hur stor andel av föroreningen som förväntas tas bort vid en eventuell
sanering samt hur stor mängd förorening som lämnas kvar.
Tabell 8-10 Beräknat andel av förorening som åtgärdas samt uppskattad mängd kvar efter
sanering (kg).
As

Ba

Cd

Cu

Pb

Zn

Alt 1 PSR
Andel bort
94%
92% 90% 92% 97% 96%
Mängd kvar (kg)
190
5360
20 1850 2720 6720
Alt 2 PSR 0 ‐ 1 m, PSR ej markmiljö >1 m
Andel bort
74%
62% 71% 67% 87% 73%
Mängd kvar (kg)
790 26 900
60 7 700 10 900 42 200

PAH‐L

PAH‐M

PAH‐H

99%
10

99%
60

99%
70

93%
70

90%
540

86%
460

Beräkningen visar att vid en sanering på alla djup ned till de platsspecifika riktvärdena erhålls
en mycket stor minskning av mängden föroreningar, 90 - 99%. Med en sanering enligt
alternativ 2, platsspecifika riktvärden 0 – 1 m och därunder platsspecifika riktvärden utan
hänsyn till risker för markmiljön minskar andelen förorening som åtgärdas till ca 60 – 90%,
framförallt för barium, koppar och zink. Förhållandevis stora mängder av barium, koppar, bly
och zink kommer att finnas kvar i marken.
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8.8

Sammanfattning av åtgärder och kostnader

I tabell 8-11 redovisas en sammanställning av föreslagna åtgärder samt kostnader för de olika
delarna av Tegelviksområdet.
Tabell 8-11 Sammanfattning av kostnader för åtgärder för de olika delområdena. I tabellen
redovisas kostnader baserade på bästa uppskattning av à-priser.
Kostnader (milj kr)
Alt 1
Alt 2
23 ‐ 34
15
43

Område
1 Västra deponin
2 KSSR (ÅVC )

Föreslagna åtgärder
Förbättrat täckskikt
Urgrävning vid ändrad markanvändning

3 ARV Norra delen

Urgrävning vid ändrad markanvändning

13

36

3 ARV Södra delen

Åtgärd vid ändrad markanvändning

11

22

4a "Klubbhus"
4b Klubbhus Alternativ
placering"

Urgrävning vid ev. byggnation
Ingen inom området, men ev. i omgivning,
se 4d.

6

7

0

0

4c Befintliga
fotbollsplaner

Urgrävning vid omläggning av planer

44

65

4d Utvidgade
fotbollsplaner

Urgrävning vid utvidgning av planer

7

9

4e Mellan fotbollsplaner Urgrävning vid omläggning av planer
och vägen

10

21

5 Öster om ARV

Urgrävning vid ändrad markanvändning

24

34

6 Östra deponin

Förbättrat täckskikt. System för
uppsamling av lakvatten.

Alt 1

14 ‐ 21

Sanering ned till platsspecifika riktvärden djup 0‐1 m, Platsspecifika
riktvärden utan skydd för markmiljö djup > 1m
Alt 2
Sanering ned till platsspecifika riktvärden
Kostnad för kontrollprogram År 1 0,3‐0,4 MSEK, Följande år 0,1 ‐ 0,2 MSEK
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9

Osäkerheter och kunskapsluckor

9.1

Avgränsning av deponerat material och föroreningar

Föroreningen vid Tegelviken härstammar från utfyllnad med avfall och deponerade
massor som skett under en lång tidsperiod. Detta innebär stora skillnader i sammansättning på relativt korta avstånd i plan och djup. Det är därmed svårt att göra en exakt
avgränsning av föroreningens utbredning med det begränsade antalet provtagningspunkter som utförts i inom området. Knappt 100 provpunkter för ett område på nästan
500 000 m2 innebär en provpunkt på en yta som är något större än en handbollsplan.
Därmed är också de gjorda uppskattningar av volymer förorenad jord som gjorts
behäftade med osäkerheter. Bedömningen av schaktbehovet har också baserats på
materialets karaktär där sådant som bedömts vara avfallsmaterial (glas, trä, plast, mm)
har antagits behöva åtgärdas.
Provtagningsdjupet inom området var generellt två meter och i några punkter i varje
delområde provtogs jord till ett djup av ca 4 meter under markytan. Syftet var inte att
provta djupt till underliggande naturliga jordar i alla punkter utan att få en översiktlig
bild av föroreningssituationen och fyllnadsmaterialens mäktighet. Deponerat material
har generellt påträffats från ca 1,5-2 meters djup under markytan, men utbredningen på
djupet är i många punkter inte avgränsad. Detta gäller även föroreningshalten i detta
material. Det kan dock förväntas att allt deponerat avfall inom Tegelviken är mer eller
mindre förorenat, ungefärligen i de nivåer som uppmätts i ytligare prover. Baserat på
vetskap om tidigare strandlinje och sjödjup har en grov uppskattning av djupet till
naturliga jordar och/eller sjöbotten ändå kunnat göras, vilket använts för volyms- och
kostnadsuppskattningarna.
Förtätad och på vissa platser djupare provtagning kan ge en säkrare bedömning av
föroreningsvolymer men eftersom en fullständig efterbehandling av allt fyllnadsmaterial
ner till ursprunglig sjöbotten knappast är aktuell för Tegelviken (vare sig ur ett riskperspektiv eller genomförbart pga kostnaderna) kan man i praktiken se behovet av en
fullständig avgränsning på djupet som begränsad. Eventuell kompletterande provtagning i plan och profil kan istället utföras mer riktat och optimeras i ett senare skede
senare, exempelvis när åtgärder planeras i specifika delområden.

9.2

Kostnader

På grund av ovanstående osäkerheter i volymsuppskattningar är även gjorda kostnadsberäkningar behäftade med osäkerheter. En stor del av kostnaden utgörs av avgifter för
deponering av avfall. Denna kostnad är starkt beroende av tillgång på deponier inom
rimliga avstånd. Kostnadsuppskattningarna ska i detta utredningsskede ses som ungefärliga och bör uppdateras i samband med planering och projektering av specifika
åtgärder.

9.3

Föroreningsspridning

Nitton grundvattenrör finns fördelade inom olika delområden i Tegelviken. Resultaten
ger en god inledande bild av föroreningspåverkan inom området, men om man jämför
hur många rör som normalt brukar installeras vid utredningar av förorenade markområden är detta ett förhållandevis litet antal (ett rör på en yta som motsvarar drygt tre
fotbollsplaner). Det saknas framförallt grundvattenrör i de centrala delarna av området
(inom ARV:s område) där mycket höga halter av bland annat bly, zink och PAH
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påträffats i marken. Det saknas också grundvattenrör för att undersöka läckaget från
ARV:s område söderut mot Västra sjön (rör GV909 var torrt).
Fyra grundvattenprovtagningar har gjorts i området (WSP 2009, Vectura 2012 och två
provtagningar av Kemakta 2013). Stora variationer finns i halter mellan vissa av de rör
som provtagits i mer än en undersökning (t.ex. GW9). Önskvärt är att utföra provtagningar under olika delar av året för att täcka olika flödessituationer. Resultaten har
sammantaget visat på ställvis höga halter av vissa metaller (arsenik, barium, kobolt,
krom, nickel och zink), PAH, xylen och bensen, men det är svårt att dra slutsatser om
hur stora områden som är påverkade i dessa nivåer. Generellt visar mätningarna att föroreningspåverkan på grundvattnet är begränsad med hänsyn till den deponering som skett
genom åren och de mycket höga halter som påträffats i marken.
Som underlag för uppskattning av spridningen av föroreningar från olika delområden
nyttjas vanligen information om grundvattennivåer och strömningsriktningar. Aktuella
mätningar har visat på en heterogen bild avseende strömningsriktningar, vilket medfört
vissa osäkerheter för bedömningen av spridning och vidare påverkan på Västra Sjön.

9.4

Gasbildning

Gasmätningar runt klubbhuset och inom ARV:s område utfördes under april 2013. Det
går inte att utesluta att väderförhållandena vid denna tidpunkt inte var optimala för
gasbildning. Exempelvis låg temperaturen denna vecka mellan 3 och 7 ºC. Resultat som
stödjer detta är att en tidigare mätning i en punkt vid befintliga omklädningsrum visade
på höga metangashalter (46-57 % på området vid mätning 14 september 2012), medan
det vid provtagningen i april 2013 endast uppmättes låga halter. Det går därmed inte att
utesluta att högre metangashalter kan förekomma under sommaren.
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10

Rekommendationer för fortsatt arbete

10.1

Förslag till efterbehandlingsstrategi

Sammantaget medför föroreningarna i deponikullarna eller marken i övrigt vid
Tegelviken inte något akut åtgärdsbehov. Detta på grund av att exponering hindras av
ytskikt, täckskikt, gräsmattor, konstgräs, byggnader, etc. Inga akuta hälsorisker föreligger i dagsläget och läckaget till Västra Sjön är måttligt. Det finns dessutom andra
källor som påverkar Västra Sjön som bör bedömas och eventuellt åtgärdas innan alltför
omfattande åtgärder genomförs för Tegelviksområdet med reduktion av spridningen
som motivering. Det finns dock mycket stora mängder av både oorganiska och
organiska föroreningar inom området, ställvis i mycket höga halter, varför man på sikt
behöver minska risken för exponering och spridning med hjälp av efterbehandlingsåtgärder.
Det är troligt att åtgärder kommer att ske successivt i samband med markarbeten som
genomförs inom ramen för exploateringen av området. En rimlig efterbehandlingsstrategi skulle kunna sammanfattas enligt (jfr figur 10-1):


Steg 1: Fortsatta grundvattenmätningar. Om resultaten inte visar på ökande
halter och spridning från området, kan åtgärder ske behovsstyrt enligt planerad
markanvändning.



Steg 2: Åtgärder i samband med exploatering.



Steg 3: Dokumentation av områden där åtgärder inte utförts och införande av
restriktioner i markanvändning, se avsnitt 10.4.

Figur 10-1 Förslag till efterbehandlingsstrategi för Tegelviksområdet, såväl
deponikullarna som förorenad mark i övrigt.
I tabell 10-1 ges en sammanställning av problem, åtgärdsbehov, föreslagen, åtgärd,
kostnad samt prioritering avseende risker för hälsa och miljö. Även behov av
utnyttjande av marken eller andra aktiviteter som medför markarbeten bör ingå i en
prioritering.

80

2014-05-19

10.2

Förslag till kontrollprogram

Eftersom den framtida markanvändningen i området inte är helt fastställd och efterbehandlingsåtgärder är mycket kostsamma kan det förväntas att det dröjer innan
omfattande åtgärder vidtas inom området, utan en eventuell sanering kommer att utförs
etappvis/områdesvis beroende på utvecklingen av markanvändning och verksamheter
inom området. Därför föreslås att ett kontrollprogram tas fram med syfte att bevaka
haltutvecklingen med tiden samt även för att få ett referensunderlag för att följa upp
effekten av eventuella efterbehandlingsåtgärder. Kontrollprogrammet bör starta direkt
och omfatta framför allt provtagning av grundvatten inklusive installation av nya grundvattenrör, se avsnitt 10.5. Även provtagningar av ytvatten i Tegelviken bör övervägas.
Om efterbehandlingsåtgärder dröjer bör även kompletterande ytjordsprovtagning övervägas inom de delområden som används i större utsträckning för att utesluta att hälsorisker uppkommer i dagsläget vid kontakt med förorenad jord.
Även om åtgärder genomförs inom området krävs en uppföljning av effekten av efterbehandlingsåtgärderna. Miljökontrollprogrammet kan då dock troligen vara dels mindre
omfattande än vad som krävs om ingen åtgärd vidtas, dels utföras under kortare tid.

10.3

Mätbara åtgärdsmål

För området har platsspecifika riktvärden tagits fram. Dessa har anpassats till områdets
storlek, förutsättningarna för att människor exponeras, spridningsförutsättningar och de
aktuella recipienternas skyddsvärde. De platsspecifika riktvärdena är för vissa ämnen
högre än jämförbara generella riktvärden, men i andra fall något lägre. Det senare gäller
framförallt ämnen där riskerna med spridning är väsentlig. Genom att de är anpassade
till de aktuella förutsättningarna ger de platsspecifika riktvärdena ett bättre underlag för
att bestämma mätbara åtgärdsmål än de generella riktvärdena.
För flertalet ämnen kommer kravet på att skydda markmiljön vara styrande även för de
platsspecifika riktvärdena, speciellt för jord på större djup. Beräkningarna i kapitel 8
visar att skyddet av markmiljön på större djup har stor betydelse för volymen massor
som behöver åtgärdas och därmed också kostnaderna.
Enligt Naturvårdsverkets vägledningar bör en indelning med skilda krav (mätbara
åtgärdsmål) på olika djup eller i plan undvikas så långt det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Det sägs vidare att eftersom hela jordprofilen utgör ett ekologiskt
system är det generellt mindre lämpligt att definiera olika skyddsnivåer för markmiljön
på olika djup. Samtidigt avtar jordlagrens betydelse för markens totala ekologiska
funktion med djupet. Det djup som är väsentligt för att stödja markens funktion är
platsspecifikt och beror på jordartsförhållanden, hydrologiska förhållanden och typ av
ekosystem.
Att markprofilen kan ses som ett ekologiskt system innebär att energi, material och
organismer växelverkar inom systemet. Olika delar av det ekologiska systemet har olika
funktion, olika processer förekommer i olika omfattning, vilket innebär olika känslighet
för föroreningar. I exempelvis en sjö, som utgör ett ekosystem, kan de miljömässiga
konsekvenserna vara stora av en hög föroreningshalt i ytsedimenten (med omfattande
biologiskt liv och spridning inom systemet) medan samma höga halt längre ned i
sedimentprofilen (med mindre biologiskt liv och mindre spridning) inte behöver
innebära några omfattande konsekvenser. De haltgränser som används för att bedöma
effekter kan därför vara specifika för olika delar av ett ekosystem.
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Naturvårdsverkets riktvärden syftar till att skydda markens förmåga att utföra de
funktioner som förväntas inom ramen för den tänkta markanvändningen. Som exempel
på sådana funktioner anges jordbruk och djurhållning, odling av ätliga växter, prydnadsväxter eller växtlighet för att minska damning och erosion. Men det kan också röra sig
om funktioner viktiga för kolets och näringsämnenas kretslopp som möjliggör ekosystemets överlevnad och fortsatta utveckling. Det är således markens totala funktion
som man eftersträvar att skydda och inte nödvändigtvis att skydda organismer på alla
djup inom jordprofilen.
De riktvärden som tagits fram för skydd av markmiljön anger en föroreningshalt under
vilken påverkan på arter och ekologiska processer är begränsad. Dessa värden tas fram
från ekotoxikologiska tester där man studerar effekten på organismer som är i direkt
kontakt med förorenad jord. Detta motsvarar förhållandena i den ytliga delen av jorden.
De riktvärden som tas fram på detta sätt ger ett ungefärligt mått på vilka effekter som
kan uppstå i den del av marken där växtrötter, marklevande djur och biologiska
processer finns. De är däremot inte ämnade att användas för att bedöma effekten av
halter i jord som ligger utanför det området där den absoluta merparten av det
biologiska livet förekommer.
Fördjupade ekotoxikologiska undersökningar som utförts på förorenade områden, t.ex.
Centrala Mälarstranden i Västerås (Jones et al. 2007) har visat att en jord med god
funktionalitet (aktiva markprocesser och en varierad artförekomst) kan existera i jord
med lågt föroreningsinnehåll som ligger ovanpå jord med högt föroreningsinnehåll. En
förutsättning för detta är att den uppåtriktade transporten av föroreningar i marken är
liten. Förhållandena vid Tegelviken är sådana att förorening på ett djup större än en
meter har små förutsättningar att spridas uppåt i jordprofilen om halterna där underskrider de riktvärden som satts för skydd mot spridning.
Vi menar därför att de plattspecifika riktvärden som tagits fram utan hänsyn till skydd
av markmiljön på djup större än en meter (men med fullt skydd mot hälsorisker och
risker för spridning på alla djup) är en lämplig utgångspunkt för att ta fram mätbara
åtgärdsmål. De åtgärder som genomförs bör anpassas så att möjligheten att förutsättningar för spridning av föroreningar minskas. Omfattningen av spridningen, som
löpande bör utvärderas i ett kontrollprogram för grundvatten, kan användas som
underlag för att bedöma möjligheten att kvarlämna förorening. I dagsläget är
spridningen liten till måttlig, vilket ger stöd för ett kvarlämnande av förorenad jord i
djupare marklager.

10.4

Administrativa åtgärder

Höga föroreningshalter påträffats i marken inom området, ställvis i halter som innebär
att massorna vid uppgrävning skulle klassas som farligt avfall. Detta förhållande
behöver dokumenteras och eventuella markarbeten inom området bör inte ske utan
föregående anmälan till tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kalmar
kommun).
Behovet av restriktioner för byggnation på grund av metangasförekomst är inte helt
klarlagt (se osäkerheter i kapitel 9), men bedöms finnas inom ARV:s område, bollplanerna samt området väster om bollplanerna. Vid det föreslagna läget för ett klubbhus
öster om bollplanerna har ingen fyllning med avfall påträffats och det bedöms inte
finnas någon risk för metangas. Även i läget för klubbhuset norr om bollplanerna är
utbredningen av fyllnadsmaterial begränsad och det bedöms inte som sannolikt att
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gasbildning förekommer där. Detta bör bekräftas med kompletterande provtagning
innan en eventuell byggnation startar.
Behov av restriktioner för byggnation rekommenderas även för områden där höga halter
av oljeföroreningar påträffats i jorden eftersom flyktiga organiska ämnen kan tränga in i
byggnader. Detta berör framför allt bollplanerna, området väster om bollplanerna,
området öster om ARV samt ARV:s norra område.
Där höga föroreningshalter förekommer i grundvattnet bör pumpning av grundvatten
inte ske utan kontroll och vid behov bör en behandling ske av pumpat grundvatten.

10.5

Förslag till kompletterande undersökningar

För att minimera vissa av de osäkerheter som har identifierats (se kapitel 9) föreslås
följande kompletterande undersökningar:
-

Installation av kompletterande grundvattenrör i delområde 3, både söder om
ARV:s verksamhet samt i de centrala delarna av ARV:s område, för att bättre
klarlägga spridningsförutsättningarna från dessa centrala delar av Tegelviken.

-

Kompletterande undersökningar runt grundvattenrör 903 för att utesluta att
avfallsdeponering skett i detta område (röret var tänkt som ett referensrör, men
halterna i grundvattnet indikerar stor påverkan av metaller).
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Tabell 10-1 Underlag för prioritering av åtgärder. För åtgärder omfattande urgrävning anges kostnader beräknade för volymer överstigande
platsspecifika riktvärden utan skydd av markmiljön djupare än 1 meter respektive skydd av markmiljön i hela profilen. Kostnaderna
baserar sig på bästa uppskattning av à-priser.
Område

Föroreningsproblematik som identifierats i utredningen

Område 1 Västra deponin

Spridning av föroreningar. Förhöjda halter koppar och nickel. Uppsamling Litet
sker idag av lakvatten, måttliga halter och litet läckage
Tunt täckskikt ger åtkomst för föroreningar
Måttligt

Förbättrat täckskikt

Område 2 KSSR (ÅVC )

Spridning av föroreningar (xylen i grundvatten)
Höga halter barium, bly och zink i vissa prover

Måttligt
Måttligt

Område 3 ARV Norra delen

Spridning av föroreningar? GV‐rör saknas
Höga halter barium, bly, zink och PAH (FA) i vissa prover
Deponigas

Område 3 ARV Södra delen

4a "Klubbhus norr"
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4b Klubbhus öst"

4c Befintliga fotbollsplaner

4d Utvidgade fotbollsplaner
4e Mellan fotbollsplaner
och vägen
Område 5 Öster om ARV

Område 6 Östra deponin

Kostnad
(MSEK)

Prioritering
Hälsa&Miljö

23 ‐ 34

4

Övervakning
Urgrävning vid ändrad markanvändning

*)
15 ‐ 40

3

Måttligt
Stort
Måttligt

Övervakning
Urgrävning vid ändrad markanvändning
Ytterligare kontroll vid varmare väderlek

*)
13 ‐ 36

2

Spridning av föroreningar? GV‐rör saknas
Halter över PSR av barium, koppar zink och PAH i vissa prover
Deponigas (ej undersökt, men mindre troligt med organiskt avfall)

Måttligt
Måttligt
Litet

Övervakning
Åtgärd vid ändrad markanvändning

*)
11 – 22

3

Spridning av föroreningar (arsenik och zink i grundvatten)
Höga halter arsenik, bly, kvicksilver, zink och PAH ca 1‐2 m
Deponigas

Måttligt
Stort
Litet

Övervakning
Urgrävning vid ev. byggnation
Ytterligare kontroll vid varmare väderlek

*)
6‐7

2

Spridning av föroreningar
Låga halter förorening i mark. Höga halter i omgivning.
Deponigas

Litet
Inget
Litet

Ingen
Ingen inom området, men ev. i omgivning.
Ingen

0
0
0

Spridning av föroreningar (PAH, PCB, bensen i grundvatten)
Mycket höga halter barium, koppar, bly, zink, olja och PAH (FA)
Oljegropar

Måttligt
Stort
Stort

Övervakning
Urgrävning vid omläggning av planer
Urgrävning

*)

Spridning av föroreningar (viss påverkan arsenik, nickel och zink)
Höga halter barium, koppar, bly och zink i delar av området.
Spridning av föroreningar
Höga halter barium, koppar, bly, zink och PAH .
Deponigas

Måttligt‐litet
Stort
Måttligt
Stort
Stort

Övervakning
Urgrävning vid utvidgning av planer
Övervakning
Urgrävning vid omläggning av planer
Kontroll vid ev. byggnation

*)
7‐9
*)
10 ‐ 21

Spridning av föroreningar (PAH, zink)
Höga halter barium, bly, koppar, zink, olja och PAH ca 0‐1 m
Deponigas (mycket organiskt avfall, men endast en mätpunkt)

Måttligt
Stort
Måttligt‐Stort

Övervakning
Urgrävning vid ändrad markanvändning
Kontroll vid ev. byggnation

*)
24 ‐ 34

Spridning av föroreningar (Olja, PAH, zink). Läckage av lakvatten mot
Tegelviken.
Tunt täckskikt ger åtkomst för föroreningar

Stort

Förbättrat täckskikt. System för uppsamling
av lakvatten.
Förbättrat täckskikt

*) Kostnad för kontrollprogram År 1 0,3‐0,4 MSEK, År 2‐3; 0,1 ‐ 0,2 MSEK
Anm: Åtgärd för 4b och 4d görs lämpligen samtidigt för att undvika risk för återförorening.

Åtgärdsbehov

Stort

Åtgärd

Förbättrat täckskikt

45 ‐ 65

4

1

2
1

2

2
14 ‐ 21
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