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1.0 INLEDNING 

Kalmar Vatten AB (KVAB) planerar för en om- och tillbyggnad av Kalmar avloppsreningsverk (ARV), som 

bland annat inkluderar nybyggnation av reningsverksbassänger samt en rötningsanläggning. Länsstyrelsen i 

Kalmar län, som agerar tillsynsmyndighet, har i samband med detta arbete ställt krav på omhändertagande 

av förorenad mark, i anslutning till de planerade bassängerna.  

I syfte att utreda om föroreningshalterna under och intill dessa bassänger utgör någon risk för människors 

hälsa eller miljön, dvs. om åtgärder är naturvetenskapligt motiverade, har Golder Associates AB (Golder) 

upprättat en riskbedömning över det aktuella området. Denna baseras på de utredningar som tidigare utförts 

av Kemakta, men med utgångspunkt i en uppdelning av schaktning som erfordras av anläggningstekniska 

skäl och eventuellt ytterligare behov av schaktning, på grund av föroreningar i mark.  

Riskbedömning baseras på följande tidigare utförda utredningar/rapporter:  

 Kemakta, 2014: Undersökning och utredning – Tegelviksdeponin Kalmar kommun.  

Denna rapport framställdes inför kommunens detaljplanearbete. I rapporten redovisas en 

riskbedömning över hela Tegelviksområdet, inklusive det område som är aktuellt för anläggning av de 

nya reningsverksbassängerna.  

 Kemakta 2015: Kontrollprogram för Tegelviksområdet, Kalmar.    

 Kemakta, 2016: Programhandling Kalmarsundsverket. Om- och tillbyggnation av Kalmars 

avloppsreningsverk, teknikområde Miljö. Rapport markundersökningar.   

Denna rapport avser området som utreds i föreliggande riskbedömning. Utöver att redovisa de 

analysresultat som tillkommit efter 2014 har Kemakta utfört volymberäkningar med avseende på 

mängden uppkomna schaktmassor. Baserat på befintliga ritningar för bassängerna har volymen massor 

som måste schaktas ur i samband med bassänganläggningen beräknats till ca 40 000 m3. Därtill 

påpekas att en del underliggande massor kommer att behöva schaktas ur.  

Uppdraget har avgränsats enligt följande:   

 Riskbedömningen avser det område där bassängerna skall anläggas enligt befintliga planer, det vill 

säga det område som beskrivs i Kemaktas programhandling från 2016 (se även Figur 3 nedan).  

 Markanvändningen inom området förutsätts vara oförändrad (dvs. motsvarande industrimark) inom en 

överskådlig framtid (kommunal planeringshorisont, ca 30 – 50 år).   

 Riskbedömningen avser endast potentiella hälso- och miljörisker, ingen bedömning görs kring huruvida 

det är lämpligt att lämna kvar fyllnadsmassor eller inte av geotekniska skäl.  

I befintlig riskbedömning för hela Tegelviksområdet (Kemakta 2014) presenteras följande förslag till 

övergripande åtgärdsmål: 

1) Området runt idrottsplatsen ska kunna användas för sport- och fritidsaktiviteter utan risk för negativa 

hälsoeffekter på grund av kontakt med föroreningar.  

2) Yrkesverksamma inom området (avloppsreningsverk och återvinningsanläggning) ska kunna vistas på 

sin arbetsplats utan att riskera negativa hälsoeffekter på grund av kontakt med föroreningar.  
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3) Föroreningar inom området får ej spridas via grund- och ytvatten i sådan omfattning att vattenkvaliteten 

i Västra sjön försämras eller sedimentmiljön påverkas.  

Mål nummer 1 är inte aktuellt i föreliggande fall, då idrottsplatsen inte omfattas av denna rapport. Mål 

nummer 2 och 3 bedöms dock utgöra relevanta åtgärdsmål.  

1.1 Metodik för riskbedömning 

Riskbedömningen har upprättats i enlighet med den struktur för riskbedömning som föreskrivs i 

Naturvårdsverkets (NV:s) senaste kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden.  

För att eventuella föroreningar inom ett område ska utgöra en risk krävs en föroreningskälla där föroreningen 

är tillgänglig eller kan transporteras till platser där den kan orsaka exponering för människa och/eller miljö 

(skyddsobjekt). För att en risk ska föreligga måste exponeringen vara av sådan omfattning att den kan ge 

upphov till en negativ effekt på skyddsobjekt. Enbart förekomsten av en förorening innebär således inte 

automatiskt en risk för negativ påverkan.  

Ovanstående sammanfattas översiktligt i den modell som redovisas i Figur 1.  

 

Figur 1: Generell metodik för riskbedömning  
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2.0 OMRÅDESBESKRIVNING 

Kalmar ARV är beläget vid Tegelviken, sydväst om centrala Kalmar. Det aktuella området ligger inom 

Tegelviksdeponin, vilken utgör en vik till Västra sjön, som kontinuerligt fyllts ut med hushålls-, industri- och 

byggavfall, mellan ca 1920 och 1980. I den del när de nya bassängerna planeras deponerades avfall främst 

under 1960 – 1962. 

I sydvästra respektive sydöstra delen av Tegelviksområdet finns två deponikullar; Västra respektive Östra 

deponin. Norr om området har Kalmar kommuns serviceförvaltning ett upplag av muddermassor från Kalmar 

hamn. 

 

Figur 2: Översiktskarta (Kemakta 2014) 

Inom Tegelviksområdet finns även en idrottsplats, vilken ligger ca 100 meter öster om det planerade läget för 

de nya reningsverksbassängerna. Närmsta bostadshus ligger ca 500 meter österut. Inom Tegelviksområdet 

finns strövområden.   
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Figur 3: Grov placering av området där de nya reningsverksbassängerna planeras (Flygbild från Eniro) 

 

Recipienten1 utgörs av Tegelviken, en del av Västra sjön, som i sin tur mynnar ut i Kalmarsund. Avståndet 

från området för de nya bassängerna till recipienten är ca 200 m. Vattendjupet i Tegelviken är bara några 

decimeter och botten består av gyttjiga sediment. I Västra sjön finns gott om öar varav en del nyttjas för 

fritidsboende. Stora Flisö, ca 700 meter söder om deponiområdet är ett fågelskyddsområde. Enligt SGU:s 

brunnsregister finns inga brunnar inom en radie av 500 meter från det aktuella området.  

Enligt Kalmar kommun används inte Tegelviken för någon form av rekreation, på grund av grunda och 

gyttjiga förhållanden. Det är inte troligt att bad, fiske och liknande sker i området i någon beaktansvärd 

utsträckning.  

 

 
  

                                                      

1 Med recipient avses här närmsta ytvattenförekomst som kan påverkas av eventuell föroreningsspridning från ett område.  
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3.0 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

Området består huvudsakligen av olika typer av fyllnadsmaterial. Detta underlagras av naturligt material som 

består av gyttja, sand och lera. I den norra delen av undersökningsområdet finns sandig morän. Mäktigheten 

på fyllnadsmaterialet varierar generellt mellan 3 och 5 meter. I samtliga provpunkter påträffades material 

som karakteriserats som avfall, såsom metall, papper, kol, tegel, glas, plast, trä, spån mm. Över avfallet 

ligger ett lager av sandig grusig fyllning.  

Grundvattennivåer har mätts i utvalda grundvattenrör sedan 2014. Dessa visar generellt på ca en halv meter 

lägre grundvattennivå i södra delen av undersökningsområdet än i den norra. De nivåer som uppmätts 

innebär att grundvattnet ligger ca 1,5 – 2,3 meter under markytan i den södra delen av området och drygt 3 

meter under markytan i den norra delen. Den hydrauliska gradienten över området är ca 0,5 %. De utförda 

mätningarna indikerar en övergripande sydvästlig grundvattenströmning. Enligt Kemakta kan det från den 

del av området som ligger längst i norr även ske en grundvattenströmning mot nordväst. Genomgång av 

kemisk-fysikaliska parametrar i grundvattnet indikerar dock att ingen spridning verkar ske åt detta håll.  

Slutligen är det värt att dagvattenledningar går igenom området, och flera större ledningar går längs 

områdets kanter.  
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4.0 FÖRORENINGSSITUATIONEN 

De undersökningar som genomförts av Kemakta visar att marken inom Tegelviken är förorenad av metaller 

(främst barium, bly och zink) samt PAH och oljeprodukter. Ställvis är halterna så höga att jorden klassas som 

farligt avfall.  

Provtagningar har utförts vid tre olika tillfällen; 2013, 2014 och 2016. Vid de två senaste 

provtagningsomgångarna har samtliga provpunkter utförts ner till naturlig jord, dvs. fyllnadsmassornas 

utbredning i djupled inom området är relativt väl avgränsad. Analysdata från dessa provtagningar redovisas 

nedan.  

För provpunkternas placering hänvisas till Kemaktas rapport från 2016.  

4.1 Jord 

Med avseende på jord har ett större antal analyser utförts, och där redovisas en enkel statistisk bearbetning 

av resultaten. I de fall halter inte detekterats över rapporteringsgräns har halva rapporteringsgränsen 

använts för att ta fram median- och medelhalter. Den statistik som redovisas i Tabell 1 baseras på 116 

analyser för metaller och 108 analyser för organiska ämnen.  

Halterna i jord jämförs i detta skede med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig (KM) och mindre 

känslig (MKM) markanvändning.  

Tabell 1: Statistik över föroreningshalter i jord (kvarlämnade massor under de planerade 
bassängerna samt runt omkring).  

  
Median Medel Max NV-KM NV-MKM 

Farligt 
avfall 

As 2,7 5,7 85 10 25 1000 

Ba 65 168 1640 200 300 10000 

Cd 0,3 1,5 81 0,8 12 1000 

Co 3,1 4,9 47 15 35 1000 

Cr 11 21 364 80 150 10000 

Cu 26 88 2460 80 200 2500 

Hg 0,1 0,5 18 0,25 2,5 500 

Ni 9 23 988 40 120 1000 

Pb 33 184 10400 50 400 2500 

V 11 45 3050 100 200 10000 

Zn 122 493 8940 250 500 2500 

alifater >C5-C16 15 24 310 25 120 1000 

alifater >C16-C35 42 164 2120 100 1000 10000 

aromater >C8-C10 0,5 1,5 20 10 50 100 

aromater >C10-C16 0,6 5,4 143 3 15 1000 

aromater >C16-C35 0,5 3 56 10 30 1000 

bensen 0,005 0,03 0,7 0,012 0,04 1000 

PAH, summa L 0,08 2 120 3 15 1000 

PAH, summa M 1,4 9,4 140 3,5 20 1000 

PAH, summa H 1,1 5,5 58 1 10 100 
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Av tabellen ovan framgår att maxhalterna av både metaller och organiska ämnen är högre än NV-MKM för 

samtliga ämnen, med undantag för aromater i fraktionen C8-C10. Maxhalterna av bly och zink överskrider 

dessutom gränsen för farligt avfall. För bly gäller detta i en enstaka punkt, medan halten zink är högre än 

FA-gränsen i fyra punkter. Medelhalterna för samtliga ämnen är lägre än NV-MKM.   

4.2 Grundvatten 

Metallhalterna i grundvatten jämförs med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Gränsen mellan 

klasserna 4 och 5 har valts, då denna generellt motsvarar dricksvattenkriterier (metaller). Halterna av de 

organiska ämnena jämförs med SPI:s riktvärden för förorenade bensinstationer. Dessa anges för flera olika 

typer av skyddsobjekt, och här redovisas dels det lägsta värdet och dels riktvärdet för skydd av ytvatten, som 

bedöms vara mest relevant i detta fall.  

Tabell 2: Statistik över föroreningshalter i grundvatten inom området (µg/l)   

  2014 2016 SGU SPIMFAB 

  311 325 321 16W05 16W07 16K01 16K02 Klass 5 Lägsta YV 

As  1 1,9 1,5 1,6 1 1 6,8 ≥ 10     

Ba  120 1480 521 389 784 408 1220 700*     

Cd <0,002  <0,002  0,0025 0,04 <0,01 0,04 0,02 ≥5     

Co 3,6 4,1 3,7 3,7 15 4,7 5,1       

Cr 2,5 0,7 1,4 1 0,3 2,7 1,7 ≥50     

Cu <0,1 <0,1 0,1 <0,5 0,7 0,3 2,1 ≥2000     

Hg <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 ≥1     

Mo 0,5 0,4 1,3 2,9 2,2 0,8 4,1       

Ni 1,0 2,3 3,9 5 2,8 5 13 ≥50     

Pb 0,09 0,03 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 ≥ 10     

Zn 12 25 10 4,6 19 1 40 ≥1000     

V 3,1 1,4 2,2 1,5 0,8 3 1,9       

Alifat C5-C16 <20 <20 27 690 <20 <20 <20    25  150 

Alifat C16-35 10 <10 1730 1010 12 196 53   100 3000 

Aromat C8-10 2,8 9,2 1,6 231 <0,3 8,4 0,08   70 500 

Aromat C10-26 2,7 0,4 4,7 118 <0,775 1,1 0,06   10 120 

Aromat C16-35 <1 <1 16 6,7 <1 4 <1   2 5 

PAH-L 1,2 0,8 0,4 5,3 0,05 0,4 0,1   10 120 

PAH-M 1,2 0,7 20 18 0,5 6,2 2,1   2 5 

PAH-H 0,3 0,2 67 8,6 1,1 9,2 2,7   0,05 0,5 

bensen <0,2 9,2 <0,2 0,6 <0,2 <0,2 <0,2   0,5 500 

toluen <0,5 <0,5 0,6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   40 500 

etylbensen <0,1 0,15 0,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   30 500 

xylen 0,2 0,8 0,6 0,5 <0,2 <0,2 <0,2   250 500 
*Dricksvattenkriterium från WHO 

Av tabellen ovan framgår att metallhalterna generellt är låga, och endast barium har uppmätts i halter över 

använt jämförvärde. Med avseende på organiska ämnen föreligger förhöjda halter i flera provpunkter, främst 

i 321 och 16W05. 321 ligger nära undersökningsområdets sydvästra hörn, medan 16W05 ligger längre 

norrut, nära mitten av områdets västra sida. PAH-H uppmättes i halter över SPIs jämförvärden i samtliga 

provpunkter.  
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4.2.1 Mätning inom kontrollprogram 

Utöver de mätresultat som redovisas i Tabell 2 ovan har mätningar utförts inom ramen för det 

kontrollprogram för Tegelviken, som löper sedan sommaren 2016.  

Nedan redovisas resultaten från rör 321 (som ligger längst nedströms inom undersökningsområdet) samt 

rören 1509 och 1510. Dessa ligger mellan det aktuella området och recipienten och är avsedda att 

kontrollera spridningen från de centrala delarna av Tegelviksområdet, vilket omfattar undersökningsområdet. 

De resultat som redovisas i tabellerna nedan utgör medelvärden över de tre - fyra mätningar som utförts 

(beroende på rör). 

Metallhalterna jämförs även här med SGU.s bedömningsgrunder för grundvatten. Eftersom endast låga 

halter uppmätts redovisas även de lägre klasserna i Tabell 3. Som tidigare nämnts motsvara klass fem i 

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten generellt dricksvattenkriteriet för respektive ämne.    

Tabell 3: Metaller i nedströms belägna grundvattenrör (medelhalter, µg/l)   

    SGU:s bedömningsgrunder 

  321 1509 1510 1 2 3 4 5 

As 0,4 1 0,4 <1 1–2 2–5 5–10 ≥ 10 

Ba 616 59 200         700* 

Cd 0,02 0,03 0,02 <0,1 0,1–0,5 0,5–1  1–5 ≥5 

Co 3,7 0,4 1,2           

Cr 1,4 1,7 0,3 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 

Cu 2,4 8,9 1,3 <20 20–200 200-1000 1000-2000 ≥2000 

Hg 0,001 0,004 0,001 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 

Mo 0,2 4,5 0,3           

Ni 1,4 1,9 4,5 <0,5 0,5–2 2–10 10–50 ≥50 

Pb 0,04 0,06 0,02 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥ 10 

Zn 7,1 6,7 9,1 <5 5–10 10-100 100-1000 ≥1000 

V 0,9 3,5 0,2           

*WHO 

Av tabellen ovan framgår att de metallhalter som uppmätts i kontrollprogrammet nästan uteslutande ligger i 

klass ett och två, vilket tyder på goda förhållanden och låga föroreningshalter i grundvattnet nedströms 

undersökningsområdet.    
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Motsvarande data för organiska ämnen anges i Tabell 4 nedan. Värden angivna i kursiv stil innebär att inga 

halter över laboratoriets rapporteringsgräns uppmätts, vid någon av mätomgångarna. Precis som ovan 

jämförs halterna med SPIs jämförvärden för grundvatten; både det lägsta värdet för respektive ämne och 

värdet för skydd av ytvatten.  

Tabell 4: Organiska ämnen i nedströms belägna grundvattenrör (medelhalter, µg/l)   

 321 1509 1510 SPI (lägsta) SPI (skydd av ytvatten) 

alifater >C5-C16 10 10 10 25 150 

alifater >C16-C35 5 23 5 100 3000 

aromater >C8-C10 0,1 4,8 2 70 500 

aromater >C10-C16 0,4 0,4 0,4 10 120 

aromater >C16-C35 0,5 1,5 0,5 2 5 

bensen 0,1 0,1 0,1 0,5 500 

PAH, summa L 0,03 2,4 0,1 10 120 

PAH, summa M 0,008 0,4 0,1 2 5 

PAH, summa H 0,01 1,7 0,04 0,05 0,5 

 

Av tabellen framgår att även med avseende på organiska ämnen är halterna generellt låga, och flera ämnen 

har inte uppmätts i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i något av de tre rören. I 1509, som ligger 

närmast recipienten överstiger dock halten PAH-H valt jämförvärde.  

Det är värt att notera att i punkten 321 var halterna av flera oljeprodukter förhöjda vid provtagningen 2014, 

medan de analyser som utförts under 2016 generellt visar på halter under laboratoriets rapporteringsgräns 

(se värden i kursiv stil i tabellen ovan).  
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4.3 Övriga medier 

4.3.1 Dagvatten 

I tabell 5 nedan redovisas halter som uppmätts i dagvattenprovpunkter, belägna i anslutning till det aktuella 

området, inom ramen för löpande kontrollprogram. Provpunkterna är DV1 (den lilla dagvattendammen i 

sydväst), DV4 i områdets södra del och DV3 precis norr om området. Som för grundvatten utgör de värden 

som redovisas i tabellen ett medelvärde från utförda mätningar (två – tre stycken beroende på provpunkt).  

Halterna jämförs med riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten som tagits fram av 

Göteborgs Stad.  

Tabell 5: Uppmätta halter i dagvatten (µg/l)   

  DV1 DV3 DV4 JV 

As 1,4 1,5 1 15 

Ba 80 105 76   

Cd 1,4 0,1 0,1 0,4 

Co 8,9 2 2   

Cr 1,6 6,9 5 15 

Cu 19 17 16 10 

Hg 0,01 0,01 0,01 0,05 

Mo 1,8 1,2 1,7   

Ni 23 4,6 4,7 40 

Pb 3,4 4,9 3,9 14 

Zn 327 123 145 30 

V 3 5,5 4   

alifater >C5-C16 10 15 10   

alifater >C16-C35 51 209 83 1000* 

aromater >C8-C10 0,15 0,5 0,15   

aromater >C10-C16 0,4 0,4 0,4 1000* 

aromater >C16-C35 0,5 0,5 0,5 1000* 

bensen 0,1 0,1 0,1 10 

PAH, summa L 0,02 0,04 0,08   

PAH, summa M 0,2 0,3 0,6   

PAH, summa H 0,3 0,2 1 0,05** 

PCB, summa 0,004     0,014 
*jämförvärdet avser oljeindex, som anger halten olja i vatten, där kolkedjor inom intervallet C10-40 ingår. **jämförvärdet avser bens(a)pyren, som tillhör gruppen PAH-H 

Av tabellen framgår att kadmium, koppar, zink och PAH-H uppmätts i halter över det valda jämförvärdet. Med 

undantag för kadmium har förhöjda halter uppmätts i samtliga prover, dvs även i punken norr om området, 

som sannolikt ligger uppströms. Halterna är generellt högst i dagvattendammen (DV1) precis sydväst om det 

aktuella området. Det bör noteras att denna samlar upp dagvatten från stora delar av Tegelviksområdet, och 

uppmätta halter därmed inte enbart representerar det aktuella området, utan även kommer från exempelvis 

vägbanor.      
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4.3.2 Ytvatten  

I Tabell 6 nedan redovisas halter som uppmätts i recipienten. Provpunkten YTV2 ligger i stort sett rakt söder 

om det aktuella området, medan YTV1 ligger väster om huvuddelen av Tegelviksområdet, och YTV3 ligger 

österut, söder om Vadholmen. De värden som redovisas i tabellen är ett medelvärde från utförda mätningar 

(tre provtagningsomgångar under andra halvan av 2016). Kursiv stil innebär att inga halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns påvisats, och istället redovisas värdet för halva rapporteringsgränsen.  

Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer (MKN). AA står för tillåtet medelvärde, medan MAC står för 

maximal tillåten koncentration vid enstaka tillfällen. Det bör noteras att dessa värden avser filtrerade 

ytvattenprover. Filtrering utförs inte inom ramen för kontrollprogrammet, och halten löst förorening är 

sannolikt något lägre än den som redovisas i nedanstående tabell. Då halterna i tabellen utgörs av 

medelvärden bedöms MKN-AA i föreliggande fall vara mer relevant än MKN-MAC. 

Tabell 6: Uppmätta halter i ytvatten (µg/l)   

        MKN 

Parameter YTV1 YTV2 YTV3 AA MAC 

As 1,1 0,9 1,2 0,5 7,9 

Ba 31 27 26     

Cd 0,06 0,08 0,09 0,2 0,45 

Co 1,2 0,7 0,3     

Cr 1,2 1 0,045 3,4   

Cu 3,3 3 3,4 0,5*   

Hg 0,01 0,01 0,01   0,07 

Mo 1,9 1,1 1,4     

Ni 8 6,8 3,9 8,6 34 

Pb 0,5 1,9 0,6 1,3 14 

Zn 13 27 11 5,5*   

V 1,1 0,6 0,4     

alifater >C5-C16 10 10 10     

alifater >C16-C35 5 5 5     

aromater >C8-C10 0,15 2,1 2,1     

aromater >C10-C16 0,4 0,4 0,4     

aromater >C16-C35 0,5 0,5 0,5     

bensen 0,1 0,1 0,1 8   50 

PAH, summa L 0,0075 0,0075 0,0075     

PAH, summa M 0,0125 0,11 0,0125     

PAH, summa H 0,02 0,04 0,02     

*avser biotillgänglig halt 

Av tabellen ovan framgår att det konservativt valda jämförvärdet överskrids med avseende på arsenik, 

koppar, bly och zink. Med avseende på organiska ämnen gäller att inga halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns föreligger för flera ämnen. PAH-M och PAH-H har dock uppmätts i YTV2 och aromater 

C8-C10 har påvisats i både YTV2 och YTV3. 

I än högre grad än för dagvatten gäller naturligtvis att uppmätta föroreningshalter i ytvatten generellt inte kan 

kopplas till något speciellt delområde inom Tegelviksområdet.     
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5.0 PROBLEMBESKRIVNING 

Problembeskrivningen utgörs av en övergripande redogörelse för de aspekter som påverkar riskbilden. 

Förutom de uppsatta åtgärdsmålen utgörs dessa aspekter av beaktansvärda föroreningar, identifierade 

skyddsobjekt, spridningsvägar och exponeringsvägar, med utgångspunkt i de avgränsningar som satts upp 

för riskbedömningen, se avsnitt 1.0.  

5.1 Dimensionerande föroreningar 

De ämnen som i någon punkt (i jord eller grundvatten) överskrider de konservativt valda jämförvärden som 

används för screening i avsnitt 4.0 har inkluderats i riskbedömningen som redovisas i efterföljande avsnitt.    

5.2 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt är människor, andra levande organismer, ekosystem eller naturresurser som kan påverkas 

negativt av föroreningar som de exponeras för. 

Identifierade skyddsobjekt: 

 Människor som vistas inom området (arbetande/besökande) 

 Människor som utför markarbeten inom området 

 Människor som vistas i närområdet 

 Ytvatten som naturresurs 

 Sediment- och ytvattenlevande organismer 

 Marklevande organismer 

Det bör dock noteras att på grund av områdets beskaffenhet som gammalt deponiområde, är 

förutsättningarna för ett väl fungerande ekosystem begränsade, oavsett föroreningsförekomst. Stora 

delar av området kommer dessutom ligga under reningsverkets bassänger då dessa anlagts.  

Inget uttag av grundvatten sker inom eller nedströms det aktuella området, och grundvatten bedöms därmed 

inte vara skyddsvärt som dricksvattenresurs. Vidare ligger området i direkt anslutning till Östersjön, vilket 

innebär att inget uttag är att förvänta. Grundvattnet är dock skyddsvärt i form av spridningsväg för 

föroreningar från undersökningsområdet till recipienten.  

5.3 Spridningsvägar 

Nedan listas de spridningsvägar som har identifierats. En mer detaljerad beskrivning av 

föroreningsspridningen redovisas i avsnitt 6.0.  

Konstaterade och potentiella spridningsvägar: 

 Spridning via grundvatten, främst till recipienten Tegelviken och eventuellt vidare till sediment och biota.  

 Spridning via damning/vinderosion.  

Då det aktuella området kommer vara bebyggt med bassänger eller hårdgjort med körytor bedöms 

denna spridningsväg främst vara relevant i samband med markarbeten.    

 Spridning via förångning (flyktiga ämnen).  
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 Spridning via dagvattenledningar, eller via ledningsgravar. 

En dagvattendamm finns sydväst om undersökningsområdet. Det bör noteras att efter anläggningen av 

reningsverksbassängerna kommer förorenad jord främst ligga under dessa, varför spridning via 

dagvatten bedöms bli begränsad. Eventuell belastning på dagvattnet kan komma från körytorna som 

kommer att anläggas runt om bassängerna.   

 

5.4 Exponeringsvägar 

Konstaterade och potentiella exponeringsvägar:  

 Direkt exponering för förorenad jord (oralt intag, hudupptag, inandning av damm samt inandning av 

ånga).  

Då området kommer att vara hårdgjort efter bassängerna anlagts kommer direkt exponering för 

förorenad jord sannolikt vara begränsad. Markarbetare kan komma att exponeras i samband med 

schaktning.  

 Direktkontakt med förorenade sediment eller förorenat ytvatten i Tegelviken (sediment- och 

vattenlevande organismer). 
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6.0 SPRIDNING OCH BELASTNING 

Nedan redovisas en uppskattning av vilken föroreningsspridning och belastning som kan förväntas ske från 

det aktuella området. Spridning av föroreningar från det aktuella området bedöms främst kunna ske via 

grundvatten, men även i ledningar och ledningsgravar. Spridning kan dessutom ske i samband med 

antropogena verksamheter, t.ex. schaktarbeten. Sådan är dock mycket svår att uppskatta/kvantifiera och det 

förutsätts att erforderliga försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning vidtas i samband med schakt.   

6.1 Via grundvatten 

Föroreningsbelastningen från området via grundvatten till recipienten har uppskattats med hjälp av 

nedanstående beräkning, som avser den föroreningsmängd som per tidsenhet transporteras via 

grundvattnet i en tänkt tvärsnittsyta, vinkelrät mot grundvattnets övergripande flödesriktning.  

Belastningen, (eller massflödet, M) av lösta föroreningar beror således på koncentrationen av ämnet i 

grundvattnet (C) och grundvattenflödet (Q) och beräknas enligt:  

M = C * Q 

Koncentrationen (C) utgörs av de halter som uppmätts i rören 16W05, 16W07, 16K01 och 16K02 

(installerade 2016) som på ett ungefär bildar en vinkelrät linje mot grundvattnets flödesriktning.  

Grundvattenflödet har beräknats som ett så kallat Darcyflöde, vilket tas fram med hjälp av markens 

genomsläpplighet (den hydrauliska konduktiviteten, K), grundvattenytans lutning (den hydrauliska 

gradienten, i) och tvärsnittsarean för det vattenförande jordlagret (A) enligt:  

Q = K * i * A 

Tabell 7: Underlagsdata för beräkning av grundvattenflöde 

Parameter Värde  Kommentar 

Hydraulisk konduktivitet 1E-04 till 1E-05 m/s 
Baserat på jordart och 
uppskattningar gjorda av 
Kemakta 2014 

Hydraulisk gradient 0,005 
Baserat på nivåmätningar i flera 
omgångar i rören 311 och 325.   

Tvärsnittsarea 900 m2 

Baserat på en bredd om ca 150 
meter, och en akvifärsmäktighet 
om ca 6 m (Kemakta 2014) 

Grundvattenflöde 1400 - 14 000 m3/år 
Varierar efter vilken hydraulisk 
konduktivitet som antas.  
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Det grundvattenflöde som beräknats fram enligt Tabell 7 ger upphov till följande uppskattning av 

föroreningsbelastningen:  

Tabell 8: Beräknad belastning av föroreningar via grundvatten till recipient 

Ämne 
Koncentration (medelhalt i 
valda rör i µg/l) 

Belastning (g/år) 

As  2,6 4 – 40 

Ba  700 1000 – 10 000 

Cd 0,03 0,05 – 0,5 

Co 7 10 – 100 

Cr 1,4 2 – 20 

Cu 0,8 1 – 10 

Hg 0,001* 0,001 – 0,01 

Mo 2,5 4 – 40 

Ni 6,4 9 – 90 

Pb 0,3 0,4 – 4 

Zn 16 23 – 230 

V 1,8 3 – 30 

Alifat C5-C16 180 260 – 2 600 

Alifat C16-35 318 450 – 4 500 

Aromat C8-10 60 85 – 850 

Aromat C10-26 30 42 – 420 

Aromat C16-35 2,9 4 – 40 

PAH-L 1,5 2 – 20 

PAH-M 6,7 10 – 100 

PAH-H 5,4 8 – 80 

bensen 0,2 0,3 - 3 

*halva laboratoriets rapporteringsgräns, inga uppmätta halter över denna 

Av tabellen ovan framgår att belastningen från det aktuella området generellt ligger i storleksordningen 

enstaka gram till tusentals gram. För flertalet organiska föroreningar (med undantag för PAH-H) har höga 

halter endast uppmätts i ett av de fyra rören, som därmed får ganska stort genomslag i 

belastningsberäkningen. Det bör noteras att koncentrationen baseras på ett enda mättillfälle, och som 

framgick i avsnitt 4.0 kan halterna skilja sig kraftigt mellan olika tidpunkter.   

De generellt låga halterna i grundvattnet gör att föroreningsbelastningen inte blir särskilt stor. Detta styrks av 

de laktester som tidigare utförts (Kemakta 2014), som visade på att flera av föroreningarna har relativt låg 

lakbarhet. I beräkningarna av spridning via grundvatten tas dessutom ingen hänsyn till fastläggning på vägen 

mot recipienten. De uppmätta halterna i nedströms belägna grundvattenrör (se avsnitt 4.2.1) pekar på 

mycket begränsad föroreningsspridning via grundvatten och även i ytvatten är halterna generellt låga.  

I sammanhanget bör beaktas att det aktuella undersökningsområdet ligger inom ett större förorenat område. 

Detta innebär att det är svårt att koppla spridningen från det området som omfattas av föreliggande 

riskbedömning till eventuell föroreningsförekomst i recipienten.   
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Vidare gäller att den beräkning som utförts baseras på uppmätta föroreningshalter i grundvatten i dagsläget, 

och tar därmed inte hänsyn till att stora mängder förorenade massor kommer att avlägsnas från området i 

samband med att bassängerna anläggs, vilket kan innebära att spridningen överskattas.   

I framtiden, efter att nya bassängerna har anlagts, bedöms spridningen av föroreningar minska. Detta då 

planerade anläggningsarbeten kommer att reducera källan, vilket rimligen leder till lägre grundvattenhalter. 

Vidare kommer ytorna hårdgöras och därmed minska infiltrationen. Mindre infiltration av regnvatten innebär 

minskad risk för urlakning av föroreningar ovanför grundvattenytan.  

6.2 Övriga spridningsvägar 

Föroreningsspridning kan, som konstateras i problembeskrivningen ovan, ske även via andra 

spridningsvägar.  

Förångning, vinderosion/damning och spridning i egen fas bedöms i nedanstående avsnitt, inom ramen för 

framtagandet av platsspecifika riktvärden. Damning bedöms inte komma att utgöra någon beaktansvärd 

spridning då bassängerna har anlagts, då inga icke hårdgjorda ytor kommer att finnas inom området.  

Gällande spridning via dagvatten har något förhöjda halter uppmätts i ledningar och i den lilla 

dagvattendammen, se avsnitt 4.3. Som tidigare nämnts är det dock svårt att avgöra i vilken utsträckning det 

aktuella området bidrar till föroreningshalterna i dagvattnet. Nya hårdgjorda ytor kommer att anläggas inom 

verksamhetsområdet, och därmed uppstår mer dagvatten, som omhändertas i enlighet med KVABs 

dagvattenpolicy. Det innebär att vattnet inte kommer i kontakt med förorenade massor, där huvuddelen 

dessutom kommer att ligga under bassängerna. Infiltrationen bedöms bli minimal och sammantaget är ingen 

beaktansvärd spridning till dagvatten att förvänta i framtiden.  
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7.0 RISKBEDÖMNING 

I följande avsnitt redovisas den utförda hälso- och miljöriskbedömningen för det aktuella området.   

Den utredning av spridning och belastning som utförts i föregående avsnitt visar på att 

föroreningsspridningen via grundvatten är liten. I problembeskrivningen framgår att grundvattnet i sig inte är 

skyddsvärt och sammantaget bedöms ingen risk föreligga för människors hälsa eller miljön med avseende 

på förorenat grundvatten.  

Den riskkaraktärisering som redovisas nedan avser därmed risk för negativa effekter på människors hälsa 

eller miljön med avseende på föroreningar i jord. Eventuell risk har karaktäriserats genom att jämföra 

representativa föroreningshalter mot framtagna platsspecifika riktvärden.   

7.1 Representativa föroreningshalter 

Representativa halter är de halter som bäst bedöms representera föroreningshalten i kontakt- och 

spridningsmedier utan att risken underskattas, eller överskattas. Enligt Naturvårdsverket bör den 

representativa halten väljas som ett statistiskt mått. Exempel på sådana är medelvärdet av uppmätta värden, 

den övre konfidensgränsen för medelhalten (UCLM), det maximalt uppmätta värdet, en viss percentil av 

uppmätta värden, eller något annat värde som grundas på bearbetade data. 

I föreliggande fall är antalet jordprover stort (116 prover har analyserats för metaller och 108 har analyserats 

för organiska ämnen), varför medelhalten bedöms utgöra en tillräckligt konservativ representativ halt (se 

avsnitt 4.1).  

7.2 Platsspecifika riktvärden  

Platsspecifika riktvärden (PRV) för jord tagits fram med hjälp av NV:s beräkningsmodell i Excel (NV 2016) 

utifrån NV:s generella scenario för mindre känslig markanvändning (NV-MKM). Detta har justerats utifrån 

gjorda antaganden rörande platsspecifika förhållanden med avseende på nedan listade parametrar: 

 Exponering:  

 Vistelsetiden för barn har ansatts till 30 dagar årligen, att jämföra med NV:s generella scenario som 

anger 60 dagar. Samma antagande gjordes av Kemakta 2014. Detta då inga barn vistas 

regelbundet inom området, utan endast vid enstaka tillfällen, t.ex. i samband med studiebesök. För 

vuxna antas vistelse enligt NV-MKM.  

 Andelen inomhusvistelse har antagits vara 50 % enligt uppgift från KVAB. Människor som arbetar 

inom det aktuella området kommer att vistas både inom- och utomhus. Inomhusvistelse kommer 

främst ske i driftcentralen, vilken ligger på plan tre. Begränsad vistelse kommer att ske i källare och 

kulvertar i anslutning till och under bassängerna.  

 Jord- och grundvatten:  

 Halten organiskt kol har justerats från 2% till 3%, baserat på uppmätta halter inom området.  

 För parametrarna vattenhalt och porluft har de värden som anger för genomsläppliga jordar 

använts. Fyllnadsmassor är generellt genomsläppliga och slutsatserna Kemakta dragit med 

avseende på hydrogeologi indikerar relativt hög genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet i 

storleksordningen 1E-04 till 1E-05).  
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Det bör noteras att inga justeringar utförts med avseende på de parametrar som rör skydd av ytvatten (och 

grundvatten) inklusive områdets storlek och vattenomsättningen i recipienten, då dessa skyddsobjekt utreds 

separat utifrån uppmätta halter i grundvatten, se avsnitt 6.0.  

I enlighet med den ovan angivna problembeskrivningen har beräkningsmodellen också justerats utifrån vilka 

skyddsobjekt, spridnings- och exponeringsvägar som identifierats som relevanta. De parametrar modellen 

bygger på och de platsspecifika justeringar som gjorts redovisas tillsammans med beräknade platsspecifika 

riktvärden i BILAGA A.  

 

Tabell 9: Platsspecifika riktvärden (mg/kg TS) 

 Hälsa Markmiljö Spridning i egen fas 

Arsenik 29 40  

Barium 19 000 300  

Bly 1 400 400  

Kadmium 99 12  

Kobolt 1 400 35  

Koppar 100 000 200  

Krom Ej begr 150  

Kvicksilver 0,6 10  

Nickel 2 500 120  

Vanadin 9 100 200  

Zink 330 000 500  

PAH-L 120 15 500 

PAH-M 27 40 250 

PAH-H 19 10 50 

Bensen 0,41 50 1 000 

Alifat C5-C16* 56 200 700 

Alifat C16-35 920 000 1000 700 

Aromat C8-10 190 50 2 500 

Aromat C10-16 6 700 15 1 000 

Aromat C16-35 9 300 40 500 

*Sammanslagning av fyra olika alifat-fraktioner, eftersom analysresultaten redovisas som grupp. I tabellen har det lägsta riktvärdet för respektive skyddsobjekt valts.  
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7.3 Hälsoriskbedömning 

Med riktvärdesmodellen har platsspecifika hälsoriktvärden beräknats. Dessa tas fram genom att 

beräkningsmodellen väger samman de olika exponeringsvägar som bedöms vara relevanta; i föreliggande 

fall intag av jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av damm samt inandning av ånga. Modellen tar 

hänsyn till att inte all exponering får härröra från det förorenade området.  

I Tabell 10 nedan redovisas en riskkaraktärisering där representativa föroreningshalter jämförs med 

framtagna platsspecifika hälsoriktvärden.  

Tabell 10: Riskkaraktärisering hälsa (mg/kg TS) 

 Representativ halt (medel)  PRV Hälsa  

Arsenik 5,7 29 

Barium 168 19 000 

Bly 184 1 400 

Kadmium 1,5 99 

Kobolt 4,9 1 400 

Koppar 88 100 000 

Krom 21 Ej begr 

Kvicksilver 0,5 0,6 

Nickel 23 2 500 

Vanadin 45 9 100 

Zink 493 330 000 

PAH-L 2 120 

PAH-M 9,4 27 

PAH-H 5,5 19 

Bensen 0,03 0,41 

Alifat C5-16 24 56 

Alifat C16-35 164 920 000 

Aromat C8-10 1,5 190 

Aromat C10-16 5,4 6 700 

Aromat C16-35 3 9 300 

 

Av tabellen ovan framgår att de halter som föreligger i den jord som kommer finnas inom området efter att 

bassängerna anlagts inte indikerar någon risk för negativa hälsoeffekter. Bedömningen bedöms vara 

konservativt utförd då risken för exponering för förorenad jord sannolikt kommer vara liten, beaktat att 

området kommer täckas av bassänger/byggnationer eller vara hårdgjort/asfalterat.  

Den representativa halten kvicksilver ligger relativt nära det plattspecifika hälsoriktvärdet. För detta ämne 

styrs PRV av exponering via inandning av ånga. Det bör beaktas att människor i första hand kommer att 

vistas i driftcentralen på tredje våningen, vilket innebär betydligt större utspädning mellan porluft och 

inomhusluft än vad som antas i Naturvårdsverkets modell, som dessutom är konservativ i grunden.   

Markarbetare som utför anläggningsarbeten inom området kan förväntas exponeras i större utsträckning än 

andra människor som vistas på platsen, men generellt endast under begränsade tidsperioder.  
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Av de ämnen som anges i tabellen ovan anger Naturvårdsverket endast arsenik som akuttoxiskt, och den 

uppmätta maxhalten är i föreliggande fall lägre än riktvärdet för akut toxicitet, som ligger på 100 mg/kg. Detta 

gäller både i de massor som eventuellt kommer att lämnas kvar och de som kommer att schaktas bort av 

anläggningstekniska skäl. För vissa andra ämnen (såsom kadmium och bly) gäller att enstaka tillfällen med 

exponering för jord med höga halter (korttidsexponering) kan leda till långsiktiga risker. För dessa ämnen 

justerar NV för eventuell korttidsexponering, vilket är inkluderat i de platsspecifika riktvärden som anges 

ovan.     

Sammanfattningsvis bedöms baserat på ovan ingen risk föreligga för markarbetare. Det bör dock noteras att 

höga föroreningshalter påvisats i enstaka provpunkter, och erforderlig skyddsutrustning bör användas i 

samband med schaktning inom området.  

7.4 Miljöriskbedömning 

I Tabell 11 nedan redovisas en riskkaraktärisering där representativa föroreningshalter jämförs med 

riktvärden för markmiljö samt för organiska ämnen även riktvärden avseende spridning i fri fas. Dessa 

påverkas inte av utförda justeringar, utan motsvarar NV:s generella värden för mindre känslig 

markanvändning.   

Tabell 11: Riskkaraktärisering miljö (mg/kg TS) 

 
Representativ halt 

(medel) 
Riktvärde markmiljö Riktvärde fri fas 

Arsenik 6,2 40  

Barium 167 300  

Bly 183 400  

Kadmium 2,4 12  

Kobolt 5,3 35  

Koppar 88 200  

Krom 21 150  

Kvicksilver 1,9 10  

Nickel 23 120  

Zink 489 500  

PAH-L 5,3 15 500 

PAH-M 13 40 250 

PAH-H 8,7 10 50 

Bensen 0,7 50 1 000 

Alifat C5-16 24 200 700 

Alifat C16-35 229 1 000 2 500 

Aromat C8-10 4 50 1 000 

Aromat C10-16 11 15 500 

Aromat C16-35 8 40 250 

 

Av tabellen ovan framgår att den representativa föroreningshalten för samtliga ämnen är lägre än riktvärdet 

för markmiljö, och därmed bedöms ingen risk föreligga med avseende på marklevande organismer. Inte 

heller riktvärdena för spridning i fri fas överskrids.   
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8.0 SAMLAD BEDÖMNING 

Spridning till recipienten bedöms främst kunna ske via grundvattnet. Utifrån beräknad föroreningsbelastning 

och uppmätta halter i nedströms belägna grundvattenrör bedöms dock denna spridning vara mycket 

begränsad. Generellt visar analyser av nedströms grundvatten på mycket goda förhållanden. Även tidigare 

utförda undersökningar, där bland annat lakförsök utförts, visar på att föroreningarna ligger hårt bundna i 

marken. Spridningen bedöms minska i framtiden efter att bassängerna anlagts. Detta då halterna i 

grundvatten förväntas minska då källtermen reduceras av planerade anläggningstekniska arbeten samt att 

ytorna kommer att hårdgöras, vilket innebär att ingen infiltration av regnvatten kommer att ske genom 

massorna. 

Gällande spridning via dagvatten har något förhöjda halter uppmätts i ledningar och i den lilla 

dagvattendammen sydväst om det aktuella området. Utifrån befintliga underlagsdata är det inte möjligt att 

koppla föroreningar i dagvatten till ett specifikt delområde inom Tegelviken. Spridning via dagvatten bedöms 

dock inte komma att utgöra en beaktansvärd spridningsväg då bassängerna har anlagts.  

Något förhöjda föroreningshalter förekommer även i recipienten. Precis som för dagvatten gäller att det är 

svårt att koppla föroreningsförekomst till ett specifikt område, och med enstaka undantag är halterna i 

punkten närmast det aktuella området inte högre än i punkter längre bort. Osäkerheterna kring eventuell 

spridning till recipienten är därmed stora, men spridningen från det aktuella området bedöms enligt ovan 

vara försumbar.  

Spridning via förångning till utomhusluft och vinderosion bedöms vara försumbar, och uppmätta halter i jord 

indikerar ingen spridning i fri fas. Sammanfattningsvis föreligger således ingen risk för oacceptabel spridning 

av föroreningar från det aktuella området.  

De representativa föroreningshalterna i jord som inte schaktas bort i samband med anläggning av de nya 

reningsverksbassängerna är lägre än både de platsspecifika riktvärdena för skydd av människors hälsa och 

riktvärdena för skydd av markmiljön. Fyllnadsmassor som inte schaktas bort av anläggningstekniska skäl kan 

därmed lämnas kvar utan risk för negativa effekter på människors hälsa eller markmiljön.   

Utifrån ovanstående bedöms de två övergripande åtgärdsmål som identifierades som relevanta i avsnitt 1.0 

vara uppfyllda. Yrkesverksamma kan vistas på sin arbetsplats utan att riskera negativa hälsoeffekter på 

grund av kontakt med föroreningar, och ingen spridning i sådan omfattning att vattenkvaliteten i recipienten 

påverkas bedöms ske. Det är således Golders slutsats att inga ytterligare åtgärder vad gäller 

markföroreningar, utöver den schakt som görs av rent anläggningstekniska skäl, erfordras. 
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Arsenik 30 mg/kg Intag av jord

Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö

Bly 400 mg/kg Skydd av markmiljö

Kadmium 1,8 mg/kg Skydd av ytvatten

Kobolt 25 mg/kg Skydd av ytvatten

Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö

Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö

Kvicksilver 0,25 mg/kg Skydd av ytvatten

Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö

Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-L 15 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH-M 18 mg/kg Skydd av ytvatten

PAH-H 10 mg/kg Skydd av markmiljö

Bensen 0,40 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö

Aromat >C16-C35 12 mg/kg Skydd av ytvatten

Alifat >C5-C8 70 mg/kg Skydd av ytvatten

Alifat >C8-C10 60 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C10-C12 500 mg/kg Inandning av ånga

Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Kalmar ARV MKM

VARNING! Orealistiska indata !

Platsspecifika riktvärden för Kalmar ARV efter anläggning av nya 

reningsverksbassänger, inom utpekat område. 

Kalmar ARV

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Platsspecifika riktvärden för Kalmar ARV efter anläggning av nya 

reningsverksbassänger, inom utpekat område. 

Kalmar ARV

Beskrivning

Kontrollera röd-markerade värden !

Exp.tid barn - intag av jord 30 60 dag/år Baserat på uppskattad vistelse (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 30 60 dag/år Baserat på uppskattad vistelse (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 30 60 dag/år Baserat på uppskattad vistelse (obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0,5 1 - Människor bedöms vistas ungefär halva arbetstiden 

inomhus.  (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 30 60 dag/år Baserat på uppskattad vistelse (obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0,5 1 - Människor bedöms vistas ungefär halva arbetstiden 

inomhus.  (obl)

Halt organiskt kol 0,03 0,02 kg/kg Baserat på uppmätta halter (obl)

Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³ Baserat på NV:s angivelser för genomsläpplig jord  (obl)

Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³ Baserat på NV:s angivelser för genomsläpplig jord  (obl)

Längd på förorenat område 150 50 m Baserat på grov mätning av områdets storlek (obl)

Bredd på förorenat område 150 50 m Baserat på grov mätning av områdets storlek (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Beaktas ej, då grundvattnet endast bedöms vara skyddsvärt 

som en spridningsväg till ytvatten. Spridning utreds separat i 

riskbedömningsrapportern.  (obl)
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Indata för beräkning av riktvärden Naturvårdsverket, version 2.0.1

1

Hämta generellt scenario: Scenariot är inte sparat!

Kalmar ARV

Hämta eget scenario:

Befintligt scenario är inte sparat!

MKM

   Exponeringstid barn 30 60 dag/år

   Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år

   Exponeringstid barn 30 60 dag/år

   Exponeringstid vuxna 90 90 dag/år

   Exponeringstid barn 30 60 dag/år

MKM    Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år

   Andel inomhusvistelse 0,5 1 -

   Exponeringstid barn 30 60 dag/år

   Exponeringstid vuxna 200 200 dag/år

   Andel inomhusvistelse 0,5 1 -

   Konsumtion, barn 0 0 kg/dag

   Konsumtion, vuxna 0 0 kg/dag

   Andel från odling på plats 0 0 -

MKM

Halt löst/mobilt organiskt kol 0,000003 3E-06 kg/dm³ MKM

Torrdensitet 1,5 1,5 kg/dm³ Områdets längd 150 50 m

Halt organiskt kol 0,03 0,02 kg/kg Områdets bredd 150 50 m

Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³

Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³
Total porositet 0,35 dm³/dm³ Mäktighet under gv-ytan 1 m

MKM MKM

Luftvolym inne i byggnad 240 240 m³ Grundvattenbildning 100 100 mm/år

Luftomsättning i byggnad 12 12 dag¯¹ Hydraulisk konduktivitet 1,00E-05 1,00E-05 m/s

Yta under byggnad 100 100 m² Hydraulisk gradient 0,05 0,03 m/m

Djup till förorening 0,35 0,35 m Akviferens mäktighet 6 10 m

Utspädning till inomhusluft saknas Avstånd till brunn 200 200 m

Utspädning till utomhusluft saknas Utspädning till grundv. (brunn) 12 ggr

MKM MKM

6000 ~6000 ggr

600000 ~600000 ggr

47 47 ggr

Sjöns volym 1,00E+06 1000000 m³ 200 4000 ggr

Sjöns omsättningstid 1 1 år

Flöde i rinnande vattendrag 0,03171 0,03171 m³/s
Modellens utspädning 444 ggr Flöde genom föroren. massor 2250,0 m³/år

Flöde genom akviferen 14191,2 m³/år

MKM

MKM

MKM MKM

Avstånd till skyddat gv 200 200 m

Egen utspädningsfaktor 47 47 ggr

Utspädning till skyddat gv 12 ggr

Platsspecifika riktvärden för Kalmar ARV efter anläggning av nya 

reningsverksbassänger, inom utpekat område. 

Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorer

Val av eget scenario (data till vita inmatningsceller)

Val av generellt scenario (gulbruna celler)

Val av ämnen

Ämne 1:

Ämne 2:

Ämne 3:

Ämne 4:

Ämne 5:

Ämne 6:

Ämne 7:

Ämne 8:

Ämne 9:

Ämne 10:

Ämne 11:

Ämne 12:

Ämne 13:

Ämne 14:

Ämne 15:

Ämne 16:

Ämne 17:

Ämne 18:

Ämne 19:

Ämne 20:

Ämne 21:

Ämne 22:

Ämne 23:

Ämne 24:

Jord- och grundvattenparametrar

Transportmodell - Ånga till inom- och utomhusluft

Transportmodell - Ytvatten

Beaktade exponeringsvägar

Intag av förorenad jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av växter

Skydd av markmiljö

Skydd av grundvatten samt justeringar

Beskrivning av scenariot

Beskrivning:

Scenariospecifika modellparametrar

Exponeringsparametrar

Transportmodell - Grundvatten

Skydd av grundvatten - Utspädning:

Transportmodeller - Beräknade vattenflöden

Scenariots namn:

Förorenat område

Intag av jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av dricksvatten

Intag av växter

Uppskattning av halt i fisk

Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö

Skydd av grundvatten beaktas

Justering för bakgrundshalt

Riktvärdet avser endast jord under 

grundvattenytan

Porluft till inomhusluft

Porluft till utomhusluft

Porvatten till grundvatten 

(brunn)
Porvatten till ytvatten

Egen utspädningsfaktor
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Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1

Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 40 120 1700 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 29 data saknas 100 29 40 beaktas ej beaktas ej 40 29 10 30

Barium 23000 460000 130000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 19000 data saknas data saknas 19000 300 beaktas ej beaktas ej 5300 300 80 300

Bly 1600 32000 25000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1400 600 data saknas 600 400 beaktas ej beaktas ej 400 400 20 400

Kadmium 160 33000 250 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 99 250 data saknas 99 12 beaktas ej beaktas ej 1,8 1,8 0,2 1,8

Kobolt 1600 32000 13000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1400 data saknas data saknas 1400 35 beaktas ej beaktas ej 27 27 10 25

Koppar 570000 ej begr. 130000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 100000 data saknas data saknas 100000 200 beaktas ej beaktas ej 270 200 30 200

Krom tot ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. data saknas data saknas ej begr. 150 beaktas ej beaktas ej 200 150 30 150

Kvicksilver 100 2100 10000 0,61 beaktas ej beaktas ej 0,6 data saknas data saknas 0,6 10 beaktas ej beaktas ej 0,27 0,27 0,1 0,25

Nickel 14000 270000 3200 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 2500 data saknas data saknas 2500 120 beaktas ej beaktas ej 130 120 25 120

Zink 340000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 330000 data saknas data saknas 330000 500 beaktas ej beaktas ej 1100 500 70 500

PAH-L 34000 53000 380000 120 beaktas ej beaktas ej 120 data saknas data saknas 120 15 500 beaktas ej 24 15 data saknas 15

PAH-M 2800 1900 1500 28 beaktas ej beaktas ej 27 data saknas data saknas 27 40 250 beaktas ej 19 19 data saknas 18

PAH-H 56 37 150 14000 beaktas ej beaktas ej 19 300 data saknas 19 10 50 beaktas ej 25 10 data saknas 10

Bensen 1200 1000 430000 0,41 beaktas ej beaktas ej 0,41 data saknas data saknas 0,41 50 1000 beaktas ej 5,2 0,41 data saknas 0,40

Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej 920000 data saknas data saknas 920000 1000 2500 beaktas ej 550000 1000 data saknas 1 000

Aromat >C8-C10 46000 18000 ej begr. 190 beaktas ej beaktas ej 190 data saknas data saknas 190 50 1000 beaktas ej 120 50 data saknas 50

Aromat >C10-C16 46000 51000 ej begr. 9200 beaktas ej beaktas ej 6700 data saknas data saknas 6700 15 500 beaktas ej 88 15 data saknas 15

Aromat >C16-C35 34000 38000 ej begr. 19000 beaktas ej beaktas ej 9300 data saknas data saknas 9300 40 250 beaktas ej 11 11 data saknas 12

Alifat >C5-C8 ej begr. 460000 ej begr. 110 beaktas ej beaktas ej 110 data saknas data saknas 110 200 700 beaktas ej 73 73 data saknas 70

Alifat >C8-C10 110000 46000 ej begr. 56 beaktas ej beaktas ej 56 data saknas data saknas 56 500 700 beaktas ej 560 56 data saknas 60

Alifat >C10-C12 110000 46000 ej begr. 480 beaktas ej beaktas ej 470 data saknas data saknas 470 500 1000 beaktas ej 13000 470 data saknas 500

Alifat >C12-C16 110000 46000 ej begr. 2300 beaktas ej beaktas ej 2100 data saknas data saknas 2100 500 1000 beaktas ej 300000 500 data saknas 500

Vanadin 10000 210000 130000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 9100 data saknas data saknas 9100 200 beaktas ej beaktas ej 220 200 40 200

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Kalmar ARV

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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