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SAMMANFATTNING 

WSP har på uppdrag av MAF Arkitektkontor AB utfört kompletterande miljötekniska undersökningar, 

riskbedömning samt åtgärdsutredning inklusive en kostnadsuppskattning för åtgärder för ett område 

som i denna rapport benämns ”Norska vägen”. Området omfattar en yta belägen mellan Norska vägen 

och bangården i Gällivare. Uppdraget är en del av det arbete med att ändra detaljplanen för området 

så att den ska tillåta bostäder. Uppdragets syfte har varit att undersöka själva detaljplaneområdet och 

således har inga undersökningar på angränsande fastigheter eller vägar gjorts. 

Resultat från miljötekniska markundersökningar visar att det finns förorenad fyllning inom området. 

Sammansättning av förorening indikerar påverkan från den verksamhet som pågått. Föroreningen, av 

främst oljekolväten, är så pass omfattande att sanering krävs i jord och grundvatten innan bostäder 

kan byggas. Föroreningarna är inte i sin helhet avgränsade i djup och plan, varför omfattningen på de 

föreslagna åtgärderna är behäftad med vissa osäkerheter avseende mängder och åtgärdsdjup.  

Inom oljedepåområdet finns en oljeförorening från markyta ner till grundvattenyta, sannolikt även del 

under grundvattenyta. Det är oklart men troligt att djupare jord i strömningsriktning är förorenad även 

utanför depåområdet. Inom övriga delar av detaljplaneområdet där verksamhet omfattat spårområde, 

uppslagsytor och garage/uppställningsplatser för fordon finns främst ytlig förorening av metaller, 

oljekolväten och PAH. Resultat indikerar att förorening är kopplad till verksamhet och att ytor utanför 

verksamhetsområde har lägre föroreningsnivå.  

Föroreningsnivåer är jämförda mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Då 

planerad markanvändning inte fullt ut överensstämmer med antaganden för känslig markanvändning 

(KM) tex. avseende intag dricksvatten eller spridningsmodell, har platsspecifika riktvärden tagits fram 

för bedömning av vilken risk som föroreningarna kan innebära.  

Riskbedömningen har utgått från följande förslag till övergripande åtgärdsmål: 

 Förorening i mark och grundvatten skall inte innebära en risk för boende eller besökande inom 

området vid en framtida förändrad markanvändning 

 Förorening i mark skall inte begränsa markekosystemets möjlighet att upprätthålla 

grundläggande funktioner 

 Spridning av förorening från detaljplaneområdet skall inte innebära ett betydande bidrag till 

belastning eller omöjliggöra att miljökvalitetsnormer i recipient uppnås 

Riskbedömningen visar att huvuddelen, ca 70 % av området, uppfyller skyddsnivån avseende 

platsspecifika riktvärden. Dock visar resultat att inom området för de före detta oljedepåerna, och 

områden som benämns södra respektive norra spårområdet finns det ett behov av riskreduktion, 

dvs sanering, för planerad markanvändning. Utöver oljedepå och spårverksamhet har förorening 

uppkommit från upplag för slipers, garage, bilverkstaden och uppställningsytor för fordon. Förorening 

inom dessa ytor är inte avgränsad i plan eller profil. 

Punktlista nedan anger de mer betydande föroreningarna, utöver dessa finns även andra föroreningar 

som samvarierar. Inom nämnda delområden visar riskbedömningen att det, för att kunna bygga 

bostäder, krävs riskreduktion dvs en sanering av förorenad jord och grundvatten, för att: 

 säkerställa acceptabla hälsorisker på lång sikt. I jord finns förorening av alifater C5-C8, C8-

C10, arsenik som behöver reduceras för att inte utgöra en hälsorisk. 

 minska risk från grundvatten och ånginträngning dvs att förorenad luft avgår från grundvatten 

in i planerade bostäder (bensen) 

 för att förbättra markmiljön (aromater C10-C16, alifater C16-C35) 

 för att minska risken för spridning till grundvatten (bensen) 
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Riskbedömning föreslår att beräknade platsspecifika riktvärdena används som mätbara åtgärdsmål.  

Riskbedömning har utgått från en framtida markanvändning som innefattar boende. Riskbedömningen 

har inte beaktat behovet av riskreduktion om den tänkta förändringen av markanvändning inte kommer 

till stånd, dvs en framtida markanvändning som industriområde innebär en mindre omfattning på 

åtgärderna. 

Kostnaderna för åtgärder enligt de framtagna platsspecifika riktvärdena har skattas. 

Kostnadsbedömningen är att betrakta som ungefärlig då flera osäkerheter finns i underlagsmaterialet. 

Framförallt är det mängden massor som står för den största osäkerheten. Kostnadsuppskattningen 

baserar sig på erfarenheter från andra åtgärder där likande metoder har använts, samt uppgifter på 

mottagningsavgift från mottagningsanläggning. Bedömd kostnad för riskreducering genom 

schaktsanering inkl vattenrening bedöms uppgå till cirka 9,6 Mkr- 13,2 Mkr. 

För att få en mer komplett bild av föroreningsutbredning rekommenderas följande:  

 Kompletterande provtagning med provgropar samt stickprov med borrbandvagn för att 

avgränsa förorening i djup. Provgropsgrävning ger information om både markens 

schaktbarhet, förekomst av grovt material samt grundvattenförhållanden.  

 I spårområdet finns delvis en diffus förorening av metaller och PAH och för att avgränsa 

denna görs en systematisk provtagning i ytlig jord i ett rutnät ca 20x20 m. Då erhålls samtidigt 

en förklassificering av området vilket effektiviserar utredningen.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om ett område 

tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 

fastigheten och om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP har på uppdrag av MAF Arkitektkontor AB utfört kompletterande miljötekniska undersökningar, 

riskbedömning samt en åtgärdsutredning inklusive en översiktlig kostnadsberäkning. Syftet med 

undersökningen har varit att belysa osäkerheter som lyfts i de rekommendationer som beskrivs i 

rapport från miljöteknisk markundersökning 2017 (WSP 2017). Detta innebär:  

- Framtagande av platsspecifika riktvärden 

- I möjligaste mån klargöra och avgränsa föroreningsutbredning1 

- Klargöra om släckskum har använts2 

- Utredning om metoder för avhjälpande av föroreningsskada (dvs åtgärdsutredning).  

Undersökningar gäller det område som i denna rapport benämns ”Norska vägen” och som omfattar ett 

område beläget mellan Norska vägen och bangården i Gällivare. Området innefattar Gällivare 76:4 

samt del av Gällivare 76:1 och Engelsmannen 1. 

På det aktuella området har Gällivare kommun planer på att bygga bostäder. Undersökningsområdet 

har i tidigare utförda undersökningar konstaterats vara förorenat. I denna undersökning har 

kompletterande provtagning utförts för att delvis avgränsa tidigare identifierade föroreningar samt, om 

möjligt, koppla påträffade föroreningar till de företag som bedrivit, eller bedriver, verksamhet på 

platsen. 

Undersökningen utförs som ett komplement till det arbete med ändring av detaljplan som pågår. 

1.2 ORGANISATION 

Uppdragsledare, handläggare, 

provtagare 

Veronica Östman 

Handläggare riskbedömning Ylva Persson 

Handläggare åtgärdsutredning Christina Edlund 

Fältgeotekniker Fredrik Johansson 

Kvalitetsansvarig Lars Gardfors 

Ombud Stefan Johansson 

1.3 OMFATTNING 

Uppdraget har inkluderat följande moment:  

 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten. 

 Fält- och laboratorieanalyser. 

 Framtagande av platsspecifika riktvärden. 

 Bedömning om föroreningsnivå inom området samt riskbedömning. 

 Förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål. 

                                                   
1 Omfattning i beställning avseende fältarbete är två fältdagar, vilket har begränsat i vilken 
utsträckning påvisad förorening har gått att avgränsa 
2 Denna fråga kunde släppas tidigt i utredningsarbetet då det visade sig att sådant inte varit aktuellt.  
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 Åtgärdsbedömning  

 Översiktlig kostnadsbedömning 

 Sammanställning av genomförda arbeten i föreliggande rapport. 

1.4 BEGRÄNSNINGAR 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar utgår från de verksamheter som förekommit samt 

är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis.  

I möjligaste mån har förorening, som identifierades i undersökning Scandiaconsult 2002 samt WSP 

2017, försökt att avgränsas. Provpunkter har placerats så nära undersökningsområdets östra del som 

möjligt med hänsyn till det ledningsstråk som går längs med Norska vägens västra sida. Norska vägen 

och fastigheter på dess andra sida (dvs östra sidan) ingår inte i undersökningsområdet. Några 

provtagningar har därför inte utförts där. Det bedöms som möjligt att den påträffade oljeföroreningen 

kan sträcka sig in under Norska vägen. Vidare har provpunkter placerats norr om depåområdet men 

även där har avgränsning begränsats av ledningsstråk.  

I samband med provtagning har vissa ytor varit otillgängliga till följd av arbetsmaskiner, uppställning 

husvagnar odyl. Inom fd oljedepåområdet, har avgränsning i djupled inte varit möjligt att genomföra på 

grund av att föroreningen till synes spridit sig till stora djup, under grundvattennivån. Morän och riklig 

tillgång till grundvatten har medfört tekniska svårigheter att borra och få upp jordprover. Vid dessa 

förhållanden är det även risk för korskontaminering och att förorening dras ner i rena lager, dvs 

mäktighet överskattas.  

Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att 

det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

2 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL 

Riskbedömning har utgått från följande förslag till övergripande åtgärdsmål: 

 Förorening i mark och grundvatten skall inte innebära en risk för boende eller besökande inom 

området vid en framtida förändrad markanvändning 

 Förorening i mark skall inte begränsa markekosystemets möjlighet att upprätthålla 

grundläggande funktioner 

 Spridning av förorening från detaljplaneområdet skall inte innebära ett betydande bidrag till 

belastning eller omöjliggöra att miljökvalitetsnormer i recipient uppnås  

Riskbedömning har utgått från ovanstående åtgärdsmål. Riskbedömning har utgått från en framtida 

markanvändning som innefattar boende. Riskbedömning har inte beaktat behov av riskreduktion om 

denna förändrade markanvändning inte kommer till stånd.  

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 LOKALISERING 

Undersökningsområdet är cirka 50 000 m2 stort och är beläget i de centrala delarna av Gällivare. 

Området gränsar i väster mot bangården och i öster mot Norska vägen. På områdets södra sida finns 

Gällivare resecentrum och norr om undersökningsområdet, i industriområdets norra förlängning, finns 

kontorslokaler och garage. Ett mindre område med villabebyggelse finns insprängt i industriområdet 
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strax norr om undersökningsområdet. Undersökningsområdets utbredning finns markerad på översikt i 

Figur 1. 

Inom undersökningsområdet finns idag lokaler för handel och kontor samt verkstad. Delar av området 

utgörs av parkeringsytor som är hårdgjorda med asfalt. Största delen av området är ytor som utgör 

impedimentmark eller hårdgjorda körytor. 

Markytan inom undersökningsområdet och dess omgivningar är flack med endast små skillnader i 

höjdnivå. Utvärdering mot terrängskuggningskartor visar att de lägsta markytorna finns längs 

järnvägens sträckning.  

 

Figur 1. Karta som visar de centrala delarna av Gällivare med undersökningsområdet markerat.  

3.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken i området av fyllning på tunt eller osammanhängande ytlager 

av isälvssediment. Isälvssedimenten underlagras av morän.  

Enligt (Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-16) består jorden i området av fyllning på siltig finsand 

och silt. 
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Den övergripande strömningsriktningen för grundvatten bedöms vara söderut mot Vassaraträsket. 

Men geotekniska undersökningar där grundvattenyta mätts in samt fältnoteringar från miljötekniska 

undersökningar indikerar att grundvatten lokalt inom fastigheten kan ha en riktning från järnvägsspår 

mot Norska vägen. Ungefär mitt i området (provpunkter 16LW261, BH7, 17W006) finns en 

grundvattensänka.   

3.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Undersökningsområdet berörs inte av några restriktioner eller skydd. Området ligger cirka 300 meter 

från Vassaraträsket som ingår i Torne och Kalix älvsystem som är klassat som Natura 2000-område. 

Enligt SMHI vattenwebb ligger detaljplaneområdet inom den del av Vassaraträsket som tillhör utloppet 

till Kalixälven.  

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

För beskrivningar av tidigare och nuvarande verksamheter se rapport ”Norska vägen, Gällivare. 

Miljöteknisk markundersökning” daterad 2017-02-07. Inom undersökningsområdet planeras 

byggnation av bostäder av flerfamiljstyp, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planillustration som visar tänkt bebyggelse för undersökningsområdet. 
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4.1 OMGIVANDE FASTIGHETER 

I anslutningen till undersökningsområdet ligger Gällivare bangård. Den har i tidigare genomförda 

undersökningar (se kap 4) konstaterats vara förorenad med bland annat oljekolväten och metaller. 

5 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR 

5.1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 

På uppdrag av Jernhusen AB utförde Scandiaconsult Sverige AB år 2002 en miljöteknisk 

markundersökning på delar av det nu aktuella området. Undersökningen inkluderade skruvprovtagning 

av jord i 13 punkter. I 5 av provpunkterna installerades grundvattenrör. Mätning med fältmätinstrument 

(PID, fotojonisationsdetektor) utfördes på insamlade jordprover (Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-

16).  

Tretton analyser utfördes med avseende på metaller i ytlig jord och 13 analyser med avseende på 

petroleumprodukter i jord. De fem grundvattenproven analyserades med avseende på grundämnen 

och petroleum. Två av grundvattenproven analyserades även med avseende på klorerade fenoxisyror 

(Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-16). 

Analysresultaten visade på förhöjda halter av bly, över riktvärdet för känslig markanvändning (KM), i 

en provpunkt i jord, halter av arsenik över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) samt 

halter av koppar och kobolt över KM i en provpunkt. Två av provpunkterna visade på innehåll av 

aromater, alifater och TEX i jorden (Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-16).  

I grundvatten kunde inga förhöjda halter av metaller detekteras. Grundvattnet visade på halter av 

BTEX och PAH. Fenoxisyror kunde inte detekteras med vald analysmetod (Scandiaconsult Sverige 

AB, 2002-12-16). 

Den höga halten arsenik fanns på parkeringen på Engelsmannen 1 medan de organiska 

föroreningarna främst fanns på planen mellan Norska vägen och fastigheten Gällivare 80:1. 

En bedömning av området enligt MIFO utfördes och området klassades till riskklass 2, stor risk 

(Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-16) 

5.2  ANSVARSUTREDNING 2006 

Golder Associates AB har tagit fram underlag som sedan MAQS Law Firm använt för att göra en 

översiktlig bedömning om ansvarsfrågan avseende ansvaret för utredningar och åtgärder av 

föroreningar inom fastigheten Gällivare 80:1 samt Gällivare 12:59 (Golder Associates, 2006-06-22). 

Ansvaret för de per år 2006 kända föroreningarna bedömdes av MAQS Law Firm främst vara 

adresserat till verksamhetsutövarna ASJ (Affärsverket Statens Järnvägar) och Green Cargo AB 

(Golder Associates, 2006-06-22). 

5.3 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 

På uppdrag av MAF arkitektkontor utförde WSP en kombinerad geoteknisk och miljöteknisk 

markundersökning av det aktuella undersökningsområdet. Resultatet av den miljötekniska 

markundersökningen presenteras i rapporten Norska vägen, Gällivare. Miljöteknisk markundersökning 

(WSP, 2017-02-07). Undersökningen omfattade provtagning av jord i 18 provpunkter. Insamlade prov 
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analyserades främst med avseende på oljeämnen och metaller. Ett par prov analyserades även med 

avseende på dioxin och PCB. 

Resultatet av undersökningen visade på förhöjda halter av arsenik, bly, kadmium, koppar och kobolt 

generellt inom undersökningsområdet, utan synlig koppling till källområde. Vidare visade 

undersökningarna på höga halter av aromatiska och alifatiska kolväten, PAH och BTEX i 

undersökningsområdets nordöstra del, intill Norska vägen. Undersökningsområdet bedömdes som 

förorenat utifrån planerad markanvändning och det bedömdes, utifrån generella riktvärden för 

förorenad jord, finnas behov av riskreduktion. 

6 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

6.1 AVGRÄNSNING 

Undersökningsområdet begränsas geografiskt till det område som redovisas på karta i figur 1. 

Provtagning har skett i områden där historisk inventering visar förekomst av miljöstörande ämnen 

samt där tidigare resultat visat påverkan. En lägre provpunktstäthet förekommer i södra delen vilket 

beror av att historisk inventering inte visat några potentiella källor till förorening. Vidare var 

tillgängligheten begränsad pga parkering. Inte heller för norra delen har det inte framkommit några 

potentiella källor, utan kontor. Vidare finns det ett ledningsstråk i grönområde som omöjliggjorde 

ytterligare provtagning och avgränsning av förorening från oljedepå. Ytterligare norr om detta var 

ytorna vid provtagningstillfälle inte tillgängliga pga att ytan användes av entreprenörer 

(husvagnsparkering)   

Provtagning har skett av jord och grundvatten. Kemiska analyser på analyslaboratorium utfördes i 

första hand med avseende på petroleumprodukter och metaller och kompletterades för ett urval av 

prover med PCB och klorerade lösningsmedel. Summa PCB7 (exklusive rapporteringsgräns) har inte 

visat halt över KM i översiktliga undersökningen varför detta ämne bedömdes ha en lägre prioritet.   

Inom centrala delen av området, vid tidigare bilverkstad, skedde 2011 en brand. Vid bränder kan det 

bildas bl.a. dioxin och vid förekomst av aska kan förhöjda halter förekomma. För att klargöra om 

branden gett upphov till dioxin avsågs prov tas ut från brandområde för dessa analyser. Vid 

provtagning 2017 var dock området inte tillgängligt. Det har inte heller noterats aska i närliggande 

punkter varför risk att dioxin skulle förekomma bedömdes som låg.    

6.2 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

Provtagning utfördes som riktad provtagning med målet att avgränsa tidigare identifierade 

föroreningar. 

Jordprovtagningen genomfördes med hjälp av en skruvborr på geoteknisk borrbandvagn. Prov togs 

från skruvborr som enskilda prov för varje 0,5 m ned till som mest 5 m under markytan eller vid 

förändringar av jordart. De enskilda proverna skapades genom att prov togs mellan varje fläns på 

skruvborren efter att ytan på jorden först rensats/skrapats ren. Uttagna prover fördes till diffusionstät 

påse och till en av laboratoriet tillhandahållen glasburk. I fältprotokollet noterades uppgifter om 

provtagningsdjup, jordart, syn och luktintryck samt övriga iakttagelser, se Bilaga 1. Provpunkternas 

placering redovisas på ritning i Bilaga 2. Vid provtagning användes handskar av engångstyp som 

byttes mellan proven för att minska risken för korskontaminering. Skruvborr och övriga 

provtagningsutrustning rengjordes manuellt mellan provtagningarna. Prover förvarades kylda vid 

transport till analyslaboratorium. 
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I 4 av provpunkterna (17W005, 17W007, 17W010 och 17W016) installerades grundvattenrör av PEH. 

Rören är installerade med 1 m filter i botten. I tre av rören gick det ej att sätta sandfilter i borrhålet på 

grund av det flödande grundvattnet. Alla 4 grundvattenrör är tätade med bentonit vid markytan. 

Provtagning av grundvatten utfördes med hjälp av peristaltisk pump. Rören omsattes minst 3 gånger 

innan prov togs. I samband med provtagning användes handskar av engångstyp som byttes mellan 

proven för att minska risken för korskontminering. Slang i den peristaltiska pumpen byttes också 

mellan provpunkterna.  

Kemiska analyser av proverna utfördes av det ackrediterade laboratoriet Eurofins Environment. 

Kemiska analyser på analyslaboratorium utfördes i första hand med avseende på petroleumprodukter 

och metaller och kompletterades för ett urval av prover med PCB och klorerade lösningsmedel. Urval 

av jordprover som analyserats på laboratorium har skett med hänsyn till historik över området, tidigare 

analysresultat samt resultat av fältmätningar och fältobservationer.  

7 JÄMFÖRVÄRDEN 

7.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med bakgrundshalter för att bedöma om undersökt 

område är förorenat och påverkat av någon föroreningskälla. Uppmätta halter av metaller jämförs med 

bakgrundshalter för metaller i Sverige enligt Naturvårdsverkets rapport 4976 (Naturvårdsverket, 2009). 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs vidare med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för förorenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009 (reviderade 2016)) som ett verktyg i 

riskbedömningen.  

Halter över riktvärdena kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte 

göra det då de generella riktvärdena antar exponeringsvägar som kanske inte är aktuella på området, 

t.ex. intag av dricksvatten. Generella riktvärden kan användas som ett första steg för att identifiera 

behov av en platsspecifik bedömning av risk, t.ex. genom beräkning av platsspecifika riktvärden 

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenario, KM. 

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska 

t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom 

området och ska kunna används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna 

och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 

Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken 

kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m 

nedströms området. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 

sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av 

markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  

Generella riktvärden för MKM (mindre känslig mark) används som referens om föroreningshalt. För 

jämförelse används även Avfall Sverige förslag till nivå när en totalhalt kan bedömas motsvara farligt 

avfall. De sistnämnda är under omarbetning (år 2017) men i avsaknad av ny vägledning används 

dessa som indikativ nivå.  
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7.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; Livsmedelsverkets 

gränsvärden för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001) och SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten 

(SGU, 2013), Svenska Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011) samt 

holländska riktvärden för grundvatten (Nederländerna, 2009). 

8 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas fältnoteringar från nu utförd undersökning. I övriga utvärderingar och 

bedömningar har hänsyn tagits till alla genomförda analyser, även de från tidigare undersökningar. 

Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 1. Provpunkter visas på karta i 

Bilaga 2.  

Resultat av analyser på jordprover presenteras i Bilaga 3 tillsammans med jämförvärden och tidigare 

utförda analyser.  

Analysresultaten för grundvatten redovisas tillsammans med relevanta jämförvärden och tidigare 

analysresultat i Bilaga 4. 

Laboratoriets analysrapporter för jord från denna undersökning finns i Bilaga 5 och analysrapporter för 

vatten finns i Bilaga 6. 

8.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Fältundersökningarna visade att jorden i området utgörs av en 1-2 m tjock fyllning som överlagrar 

morän (siltig sandig morän). Mellan fyllningen och moränen finns ställvis ett lager med torv.  

I provpunkt 17W010 noterades rester av trä/träull och i ett stråk norr om den före detta DHL-

byggnaden, i närområdet till de före detta oljedepåerna (borrhål 17W001, 17W002, 17W003, 17W006 

och 17W021 se bilaga 2), luktade jorden av diesel, ställvis mycket starkt. Även PID-mätningar visar 

höga mätvärden i provpunkt 17W001-17W003 och 17W005-17W006. Halterna är något lägre i den 

översta metern i marken för att sedan ligga på en konstant hög nivå i de djupare jordlagren. 

I borrhål 17W012-17W016 visar PID-mätningar på något förhöjda nivåer. Borrhål 17W012 och 

17W013 ligger i det området där det tidigare fanns en virkesterminal och 17W014-17W016 ligger i 

närheten av tidigare stickspår och slipersupplag. 

Grundvatten noterades från cirka 2 m under markytan. I en del av borrhålen var det mycket blött från 

cirka 2,5-3 m u m. Blöta prov luktar mer än torra prov och kan ge högre utslag vid mätning med PID. 

Torv som finns i marken utgörs av organiskt material och har dessutom en förmåga att dra till sig och 

binda organiska ämnen. Vi analyser av torvhaltiga material kan halten organiska ämnen överskattas. 

8.2 LABORATORIEANALYSER 

8.2.1 Jord  

Figur 3 sammanfattar andel av utförda analyser där något ämne har uppmätts i halt över KM, MKM 

eller FA. Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 redovisar beskrivande statistik för de ämnen som påvisats i 

halt över KM. Samtliga analyser redovisas i Bilaga 3. Två PCB-analyser har genomförts vilka för upper 

bound visar halt (0,0083 mg/kg TS) motsvarande KM. Upper bound är konservativt antagande och 

bedöms för aktuellt prov överskatta halt. Det andra provet var halt under rapporteringsgräns (<0,007 
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mg/kg TS). Dioxin kan förekomma i prov påverkade från brand. Inga noteringar om brandrester har 

påträffats och dioxin har därför inte bedömts vara styrande för utredning.     

Figur 3 visar att i ca 40% av analyserade prover har halter över KM uppmätts. Merparten av 

provpunkterna representeras av 1-2 prov. Resultat från de provpunkter där flera skikt analyserats visar 

ofta att djupare jordlager har halter under KM. De ämnen som förekommer i halt över KM är främst 

oljekolväten och för dessa ämnen ligger både medelhalt och 75-percentil över KM (Tabell 1, Tabell 2 

och Tabell 3). Även PAH och metaller såsom arsenik, bly, koppar och zink förekommer med maxhalter 

över KM. 

Inom tidigare oljedepåområde förekommer förorening i nivåer ner till 3 m under markyta. För övriga 

delar av området är halter över KM främst, men inte enbart, för nivåer 0-1 m. 

Ytor där halter över KM uppmätts i flera provpunkter är: 

 Oljedepåområde (nordöstra delen, bl.a. provpunkter 17W001-17W003, BH3, 16W252) 

 Spårområde (norr, bland andra provpunkterna 17W019, 17W020, 17W006, 16W261, BH7) 

 Upplag slipers/speditionsområde (västra delen, bland andra provpunkterna 17W014, BH5, 

16W268, 16W275, inkluderat i spårområde norr) 

 Spårområde syd, uppställningsyta för fordon och garage (sydöstra delen, bl.a. provpunkter 

17W013, BH10, 17W017, BH11). 

 

 

Figur 3. Sammanfattning av andel analyser som uppmätts med halt över KM, MKM eller förslag till nivå för farligt avfall (FA). 
Beräkning har skett för samtliga ämnen. Föreslagna nivåer för FA är enligt (Avfall Sverige, 2007), dessa är under omarbetning 

(år 2017) men i avsaknad av ny vägledning används dessa som indikativ nivå. FA är inte en indelning baserat på risk utan 
intressant ur masshanteringsperspektiv.  
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Tabell 1. Beskrivande statistik för oljekolväten, exklusive PAH, och samtliga analyserade prover inom detaljplaneområdet. För 

oljkolväten har dessa beräknats exklusive prover under rapporteringsgräns för att inte underskatta halt i det förorenade området. 
Halterna jämförs mot), generella riktvärde för förorenad mark (Känslig markanvändning KM och mindre känslig markanvändning 
MKM, (Naturvårdsverket, 2009), reviderade 2016) samt Avfall Sveriges förslag till nivå för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). 

Både nivåer för MRR och FA är under omarbetning när denna rapport skrivs men redovisas som jämförelse. 

Ämne Bensen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Antal 46 46 46 46 46 46 46 46 

Antal över 
det. gräns 

9 6 6 11 15 18 6 10 

Medel av 
detekterade 

prover 
0,2 110 110 240 270 320 130 62 

75-p av 
detekterade 

prover 
0,1 98 150 240 180 170 180 17 

Max 0,7 470 300 1600 2300 4000 390 540 

KM 0,012 25 25 100 100 100 10 3 

MKM 0,04 150 120 500 500 1000 50 15 

FA  -   -  1 000 1 000 10 000  10 000 1 000 - 

 

Tabell 2. Beskrivande statistik för PAH och summa PCB, och samtliga analyserade prover inom detaljplaneområdet. I punkter 

där halt var lägre än rapporteringsgräns har rapporteringsgränsen använts vid beräkning av medel och percentil. Halterna 
jämförs mot generella riktvärden för förorenad mark (Känslig markanvändning KM och mindre känslig markanvändning MKM, 
(Naturvårdsverket, 2009), reviderade 2016) samt Avfall Sveriges förslag till nivå för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Både 

nivåer för MRR och FA är under omarbetning när denna rapport skrivs men redovisas som jämförelse. 

Ämne PAH L PAH M PAH H ∑PCB (7st) 

Antal 50 50 50 2 

Antal över detektionsgräns 18 24 20 1 

Medel 0,4 1,0 0,5   

75-p 0,1 0,5 0,4   

Max 11 14 5,7 0,008 

KM 3 3,5 1 0,008 

MKM 15 20 10 0,2 

FA 1000 100   -  

 

Tabell 3. Beskrivande statistik för oorganiska föroreningar och samtliga analyserade prover inom detaljplaneområdet. I punkter 
där halt var lägre än rapporteringsgräns har rapporteringsgränsen använts vid beräkning av medel och percentil. Halterna 

jämförs mot generella riktvärdet för förorenad mark (Känslig markanvändning KM och mindre känslig markanvändning MKM, 
(Naturvårdsverket, 2009), reviderade 2016) samt Avfall Sveriges förslag till nivå för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Både 
nivåer för MRR och FA är under omarbetning när denna rapport skrivs men redovisas som jämförelse. 

Ämne Arsenik As Bly Pb Kobolt Co Koppar Cu Zink Zn 

Antal 32 32 32 32 32 

Antal över detektionsgräns 21 32 32 32 32 

Medel 7,3 22 7,6 39 44 

75-percentil 6,9 17 7,1 52 31 

Max 46 136 41 175 610 

KM 10 50 15 80 250 

MKM 25 400 35 200 500 

FA 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 
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8.2.2 Grundvatten 

Grundvatten har analyserats i totalt sju provpunkter jämt fördelat över området. Bensen i halt över 

riktvärde för dricksvatten (>1 µg/l) har påvisats i fyra av dessa provpunkter. I en av punkterna 

överskrider uppmätt halt risk för ånga i byggnader (>50 µg/l). I grundvatten nedströms oljedepå finns 

även halter av PAH L, alifatiska och aromatiska kolväten i halter över riktvärden. Grundvatten inom 

oljedepåområde (provpunkt 17W005) påvisar oljekolväten, men i halter under riktvärden. Baserat på 

sammansättning av oljekolväten görs tolkning att ursprung är bensin.  

Centrala delen av området (grundvattenrör BH7) utgör en lågpunkt för grundvattennivå, i detta rör är 

grundvattnet som mest förorenat av oljekolväten. Det är möjligt att spridning från deponiområdet har 

riktning mot grundvattnets lågpunkt medan omkringliggande punkterna 17W001, BH5 har lägre 

påverkan då grundvatten från deponiområdet inte har riktning mot dessa.    

Utöver oljekolväten finns förorening (SGU bedömningsklass 3-4) av nickel i samtliga grundvattenrör 

samt bly, krom, kadmium, koppar, zink, bly i vissa rör. Högst halter för flest ämnen har uppmätts i rör 

BH7. I detta rör har bly uppmätts i klass 4, även i rör BH5 var bly- och nickelhalt i klass 4. Provpunkter 

från Scandiakonsult (BH5, BH7 och BH9) har generellt högre metallhalter, dock skall enligt rapport 

(Scandiaconsult Sverige AB, 2002-12-16) proverna ha filtrerats i fält. 

Klorerade lösningsmedel har analyserats i fyra rör, i två rör (Gv17W005 och Gv17W016) fanns 

detekterbar halt av diklormetan och 1,2-dikloretan. Halterna just över rapporteringsgräns (0,1-0,19 µg/l 

med rapporteringsgräns <0,1 µg/l). För diklormetan är dessa halter (0,1 respektive 0,19 µg/l) över sk 

target value, som indikerar om halt är att betrakta som förorening. Halterna är dock lägre än sk 

intervention value när åtgärd bör vidtas. Dock är klorerade lösningsmedel sk DNAPL dvs dess densitet 

är tyngre än vatten och de kan sjunka genom grundvattenprofilen. Denna typ av förorening bör om de 

förekommer analyseras i grundvatten som installerats ner till berg/tätt material. Då klorerade 

lösningsmedel har detekterats kan det inom ramen för åtgärdsförberedande undersökningar 

övervägas om även porgas ska provtas och analyseras.    

8.3 SAMMANVÄGD FÖRORENINGSSITUATION 

8.3.1 Jord 

Resultat från miljötekniska markundersökningar visar att det finns förorenad fyllning inom området. 

Sammansättning av förorening indikerar påverkan från den verksamhet som pågått. 

Inom oljedepåområdet finns en oljeförorening från markytan men som även når större djup. Det är 

oklart om hur långt utanför depåområdet som förorening förekommer i djupare jord, det är även oklart 

men troligt att förorening förekommer under grundvattenytan. Dock bedöms föroreningen i ytlig jord 

vara avgränsad till depåområdet genom rena analyser i provpunkter 17W018, 17W021, BH4, 16W258, 

16W260.  

Inom övriga delar av detaljplaneområdet där verksamhet omfattat spårområde, uppslagsytor och 

garage/uppställningsplatser för fordon finns främst ytlig förorening av metaller och oljekolväten. 

Resultat indikerar att förorening är kopplad till verksamhet och att ytor utanför verksamhetsområde har 

lägre föroreningsnivå då t.ex. 16W255, 16W270, 16W272, 16W262-16W263, 17W008, 17W012, BH8, 

BH12 är rena. Det kan finnas PCB men detta bedöms inte styra risk. Inga observationer om aska edyl 

har påträffats i fd brandområde och dioxin bedöms inte styra risk, men kan förekomma. 

Föroreningsnivåer är jämförda mot generella riktvärden. Då planerad markanvändning inte fullt ut 

överensstämmer med antaganden i KM t.ex. avseende intag dricksvatten eller spridningsmodell har 

platsspecifika riktvärden för en bedömning av vilken risk som förorening innebär tagits fram, se avsnitt 

9. 
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8.3.2 Grundvatten 

Föroreningshalter av metaller har jämförts mot bedömningsgrunder enligt (SGU, 2013). För bly, 

kadmium, nickel, zink utgår dessa från att vatten skall vara dricksvatten vilket inte är fallet inom 

detaljplaneområdet. För oljekolväten överskrider halt av bensen och aromatiska kolväten i grundvatten 

risknivå ånga i byggnader samt skydd av ytvatten, vilka båda är relevanta för detaljplaneområdet. 

Föroreningskälla bedöms dock vara i jord och grundvatten är spridningsmedium.    

9 RISKBEDÖMNING 

9.1 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL 

Baserat på platsspecifika förutsättningar (kapitel 3-4) och föroreningssituationen (kapitel 7) har en 

problembeskrivning och konceptuell modell upprättats för att beskriva hur föroreningar kan spridas och 

påverka olika skyddsobjekt. I problembeskrivningen beskrivs kortfattat föroreningskällan, skyddsobjekt 

och potentiella spridnings- och exponeringsvägar. Detta sammanfattas i en konceptuell modell i det 

sista avsnittet.  

9.1.1 Föroreningskällor och aktuella föroreningars egenskaper 

Högst föroreningsnivåer och i flest antal prover har påträffats inom: 

 Oljedepåområdet – förorening av lättare alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. 

Förorening finns i både jord och grundvatten men källtermen bedöms vara jord och från den 

förorenade jorden kan det finnas en grundvattenförorening nedströms (gult och orange 

område i Figur 4) 

 Spårområde, norr och syd – förorening bestående av metaller, PAH och oljekolväten (blått och 

grönt område i Figur 4) 

Men även inom övriga delytor finns punkter där halter över riktvärden har uppmätts. 

9.1.2 Spridnings- och transportvägar 

Metallförorening finns företrädesvis i ytlig jord. Oljekolväten finns både i ytlig och i djup jord. Från jord 

kan förorening spridas med infiltrerande nederbörd genom urlakning till markvatten och vidare till 

grundvatten. Det saknas uppgifter om diken eller dagvattensystem, det finns flera ledningsstråk inom 

området men eventuell spridning via dessa är inte kvantifierad. Men då är jordlager ovan grundvatten 

är en grusig sand och bedöms inte jordart vara en begränsande faktor för infiltration och spridning av 

förorening vilket talar för en begränsad betydelse av spridning via ledningsgravar. Grundvatten 

mynnar i Vassaraträsket men lokalt inom fastigheten kan strömning finnas mot centrala delen (kapitel 

3.2), denna lågpunkt sammanfaller med högsta grundvattenhalter. 

Flyktiga föroreningar såsom oljekolväten med kortare kolkedjor, klorerade lösningsmedel och 

kvicksilver kan avgå till gasfas från jord och grundvatten. Förorening i ångfas kan tränga in i 

byggnader via genomföringar i betongfundament. Med ökat avstånd mellan förorening och 

byggnadens fundament minskar betydelsen av ånginträngning. 

Spridning av förorening kan ske genom damning. Idag finns ytor som inte är hårdgjorda och denna 

spridningsväg kan därför förekomma. Vid en framtida bostadsbebyggelse är dock sannolikt andelen 

icke-bevuxna eller icke-hårdgjorda ytor få och betydelsen av spridningsväg torde minska.  

Metallförorening och PAH kan tas upp i växter, denna spridningsväg är dock av liten betydelse. 
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9.1.3 Exponeringsvägar (hälsa) 

Framtida boende inom området bedöms vara det känsligaste skyddsobjektet. Men det finns även 

närboende som kan exponeras. Boende kan exponeras genom (listade i bedömd storleksordning): 

 Intag jord 

 Hudkontakt 

 Inandning ånga 

 Intag lokalodlade vegetabilier 

 Inandning damm 

9.1.4 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt inom detaljplaneområdet är framtida boende, närboende, eventuella yrkesverksamma 

och besökande. 

Markekossystem inom området bedöms ha måttligt skyddsvärde då jorden består av fyllnadsmassor 

av varierande kvalitet. I samband med exploatering kommer växtbäddar och dylikt att anläggas. 

Recipient är Vassaraträsket (SE745664-170997), ca 300 m väst-sydväst om detaljplaneområdet. 

Vassaraträsket har enligt senaste bedömning god ekologisk och kemisk status (exklusive kvicksilver 

och PBDE). Kvalitetskrav är fortsatt god status. Vassaraträsket ingår i Torne och Kalix älvsystem som 

är klassat som Natura2000 enligt Habitatdirektivet. Det finns ett flertal punktkällor som belastar sjön, 

bl.a. lakvatten från gruvdrift, förorenad mark, deponier, IED-industri mm. 

9.1.5 Konceptuell modell 

I nedanstående tabell presenteras en uppdaterad konceptuell modell för aktuellt 

undersökningsområde. För detaljerad information hänvisas till ovanstående problembeskrivning. 

Tabell 4 Översiktlig konceptuell modell för detaljplaneområdet.  

Föroreningskällor Frigörelse/-

spridnings-

mekanismer 

Exponerings-

vägar (hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Markförorening 

Ytlig och djup 

fyllning 

Omättad zon 

Grundvatten 

Utlakning till och 

spridning med 

grundvatten 

Ytavrinning 

Förångning 

Upptag i växter 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av 

damm 

Inandning av 

ånga 

Intag av 

grönsaker 

Boende – 

barn och 

vuxna 

Yrkesverk-

samma 

Besökande 

Markekosystem 

Ytvatten-

ekosystem 

Ytvatten 

Grundvatten 

9.2 EXPONERINGSANALYS  

I problembeskrivningen (se tidigare avsnitt) har skyddsobjekt och spridningsvägar identifierats. I detta 

avsnitt sammanställs halter och mängder av kritiska föroreningar som skyddsobjekten kan exponeras 

för samt den spridning som kan ske från området. 

9.2.1 Halter jord 

Från föroreningssituation har tre förorenade markområden identifierats; oljedepåområde, 

bangårdsområde (norra) samt bangårdsområde (södra). Dessa områden är inte avgränsade utan dess 

utbredning har skattats från historik såväl som punkter med förorening (Figur 4). Nedanstående analys 

har utgått från olika delområden och en utvärdering av resultat för provpunkter inom respektive 
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delområde. Dock är antalet analyser för respektive delområde färre och analysen ska ses som 

indikativ.  

Oljedepå (gult och orange område Figur 4) – Fältobservationer (lukt) och fältinstrument (PID) ger en 

något skild bild jämfört med kemiska analyser. Skattning av förorenad yta och halter har utgått från 

kemiska analyser. Dock bör fältindikationer tas som ett mått på osäkerhet dvs att utbredning av 

förorening kan vara större än uppmätta halter visar. Även halter i grundvatten utanför oljedepå kan 

indikera en större föroreningsutbredning, i vissa delar kan grundvattenhalter innebära risk för 

ovanliggande byggnader. I jord inom oljedepåområdet förekommer representativa halter3 av bensen, 

alifatiska kolväten, aromatiska kolväten (C8-C16) väsentligt över KM. Ca 25% av analyserade prover 

visar halt över KM, men fältobservationer indikerar en större föroreningsutredning. Förorening både i 

ytlig och i djup jord. Förorening kan ha spridits med grundvatten mot centrala delen.  

Spårområde norra (grönt område Figur 4) – I jord runt spårområde norra är representativ halt3 av 

PAH H över KM. För enskilda ämnen, såsom arsenik, bly, kobolt och koppar, är den representativa 

halten inte över KM men maxhalt i enskilda punkter är över KM. Totalt sett uppvisar ca 20% av 

analyserade prover halt över KM. Föroreningskälla antas vara diffus spridning/damning från 

verksamhet inom bangård/spårområde.  

Spårområde södra (blått område Figur 4) – I sydöstra delen av detaljplan är representativ halt3 av 

arsenik, bly över KM, dessutom finns för zink, koppar, kobolt, och alifater C16-C35 även maxhalter 

över KM. Ca 40% av analyserade prover visar halt över KM. Föroreningskälla antas vara diffus 

spridning/damning från verksamhet inom bangård/spårområde.  

 

 

                                                   
3 Vald representativ halt är 75-percentil 
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Figur 4. Skattad utbredning av föroreningar enligt fältmätningar och enligt kemiska analyser utförda på laboratorium. Nivå 0-1 m, 
karta över påträffade föroreningar på > 1 m djup redovisas i Bilaga.. 
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9.2.2 Mängder förorenade massor 

Från bedömd föroreningssituation samt skattade förorenade ytor (Figur 4) har volym förorenade 

massor beräknats och summeras i Tabell 5.  

Tabell 5. Skattning av mängd förorenade massor inom detaljplaneområdet. Skattningen är mycket osäker på grund av att 

förorening inte är avgränsad i plan eller profil. Skattning av andel yta som är förorenad utgår från antalet analyser över KM.  

Område  Skattad yta (m2) 
Andel förorenad yta 

över KM (%) 

Skattad mäktighet 

(m) 

Skattad volym 

förorenade massor (m3) 

Oljedepå (gul 

och orange 

yta Figur 4) 

5 600 – 6 800 25 1,5-2 m 2 100-3 400 

Spår Norr, 

(grön yta 

Figur 4)  

10 000 20 0,5-1 m 1 300-2 500 

Spår Syd, 

(blå yta Figur 

4) 

4 300 40 0,5-1 m 540-1 100 

Totalt     3 900-7 000 

9.2.3 Spridning/belastning 

Förorening har konstaterats i grundvatten. Ämnen förekommer i halt över generella riktvärden för 

skydd av dricksvatten och risk för ånginträngning. Intag av dricksvatten är inte en relevant 

exponeringsväg, däremot risk för ånginträngning.  

Bedömning är att huvudsaklig föroreningskälla är förorenad jord och att grundvatten är 

spridningsmedium.  

9.3 EFFEKTANALYS 

Platsspecifika riktvärden har beräknats med Naturvårdsverkets beräkningsmodell som beskrivs i 

Naturvårdsverket 2009. Planerad markanvändning omfattar flerbostadshus och antaganden enligt KM 

bedöms därför inte spegla den framtida tillgängligheten av förorenad jord. Förslag till avvikelser 

redovisas i Tabell 6 samt Bilaga 7. 

De parametrar som ändrats lite är t.ex. tillgänglighet av jord vilket motiveras både av att detaljplan 

motsvarar flerfamiljsbostäder men även klimatet med snötäckning. Intag av dricksvatten har 

exkluderats då det inte är aktuellt inom tätorten. Till följd av närhet från flera miljöstörande 

verksamheter, ett ytligt grundvatten i fyllningsjord och närhet till recipient bedöms inte grundvatten 

vara skyddsvärt som naturresurs.  
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Tabell 6. Sammanfattning av antaganden för beräkning av platsspecifika riktvärden (PRV) inom undersökningsområdet Norska 

vägen. Antaganden jämförs med de som görs för generella riktvärde KM och MKM. PRV utgår från grundscenario KM, dvs. 
heltidsvistelse. Bilaga 7 redovisar uttagrapport från beräkningsprogram.  

Avvikelser i 
scenario-
parametrar 

Enhet  Detalj-
plane-

område 

KM Kommentarer till scenarioparametrar 

Intag av jord, damm, 
ånga (barn och 
vuxna) 

dag/år 300 365 

Detaljplaneområdet utgår från 
flerfamiljsbostäder där ytan av tillgängliga 
grönytor är lägre jämfört med enskilda hus. 
Anläggning av grönytor görs i växtbädd 
vilket innebär att jordytan täcks. Vidare har 
marken lägre tillgänglighet under 
vinterhalvår.  

Inandning damm, 
ånga (barn och 
vuxna) 

dag/år 365 365 Inga förändringar jämfört med KM 

Andel 
inomhusvistelse  

- 1 1 Inga förändringar jämfört med KM 

Hudkontakt (barn 
och vuxna) 

dag/år 120 120 Inga förändringar jämfört med KM 

Intag växter odlade 
inom området  

% av 
årskonsu

mtion 
5 10 

Begränsade ytor för odling inom 
detaljplaneområdet samt klimatet som 
minskar möjlighet till odling av stor andel av 
årsintag.  

Längd – bredd 
förorenat område 

m 50 × 160 50 × 50 

Ökad yta har betydelse för spridningsmodell 
och ger lägre riktvärden 
Beräkning utgår från approximerad 
förorenade ytan, ca 45-50% av provpunkter 
har visat halt över KM och förorenad yta är 
därmed mindre än hela fastigheten.  

Djup till förorening m 0,35 0,35 Påverkar exponeringsväg ånga i byggnader 

Infiltration  mm/år 100 100  

Flöde (recipient) m³/s 4 0,03 
Medelutflöde 1981-2013 från 
Vassaraträsket enligt SMHI vattenwebb.  

Markmiljö beaktas    50% 75% 

Fyllningsmassor av varierande kvalitet, stor 
andel hårdgjorda ytor, framtida 
markanvändning ställer inte höga krav på 
markfunktioner 

 

I tabell 7, nedan, har resultat från beräkningarna med ovanstående antaganden gjorts. Skillnader 

jämfört med KM är måttliga för hälsostyrande ämnen.  

Beräknade riktvärden i tabellen jämförs mot generella antaganden enligt KM. Antaganden som 

påverkar riktvärden är:  

 lägre intag av växter - kadmium 

 lägre tillgänglighet, exponeringsfrekvens jord – bly, PAH H 

 lägre skydd av markekosystem – kobolt, koppar, zink, PAH L, etylbensen, xylen, alifater C5-

C35, aromater C8-C16 

 inget dricksvattenintag. Detta innebär att PRV högre jämfört med KM för några flyktiga ämnen 

t.ex. bensen, aromater. Men inga ändringar jämfört med KM har skett för risk för ånga i 

byggnad. KM består av en sammanvägning av flera exponeringsvägar (dricksvatten, ånga 

osv) och då dricksvatten är exkluderad blir PRV något högre – bensen, toluen, etylbensen 

samt aromat C8-C10 

För kadmium blir fortfarande intag av växter styrande även med ett lägre intag (5%). För PAH H blir 

intag av växter styrande istället för intag jord. För bly blir fortfarande intag av jord styrande men mot en 

högre acceptabel halt. För flera organiska ämnen blir risk för inandning av ånga i byggnader styrande 

istället för skydd av markekosystem till 75% av arter. För flera av metallerna t.ex. koppar och zink men 
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även de tyngre oljekolvätena är skydd av markekosystem fortfarande styrande men med accept om en 

högre resthalt. 

Tabell 7. Beräknade platsspecifika riktvärden (PRV) under de antaganden som redovisats i Tabell 6. Tabellen redovisar även 

det skyddsobjekt eller den exponeringsväg som är styrande för PRV. PRV jämförs med KM. 

Ämne Enhet  Platsspecifikt 
riktvärde 

Styrande för riktvärde KM 

Arsenik mg/kg 10 Bakgrundshalt 10 

Bly mg/kg 80 Intag av jord 40 

Kadmium mg/kg 2,0 Intag av växter 0,8 

Kobolt mg/kg 35 Skydd av markmiljö 15 

Koppar mg/kg 200 Skydd av markmiljö 80 

Zink mg/kg 500 Skydd av markmiljö 250 

PAH-L mg/kg 15 Skydd av markmiljö 3 

PAH-M mg/kg 3,5 Inandning av ånga 3,5 

PAH-H mg/kg 1,8 Intag av växter 1 

Bensen mg/kg 0,18 Inandning av ånga 0,012 

Toluen mg/kg 20 Inandning av ånga 10 

Etylbensen mg/kg 50 Skydd av markmiljö 10 

Xylen mg/kg 18 Inandning av ånga 10 

Alifat >C5-C8 mg/kg 25 Inandning av ånga 25 

Alifat >C8-C10 mg/kg 25 Inandning av ånga 25 

Alifat >C10-C12 mg/kg 200 Inandning av ånga 100 

Alifat >C12-C16 mg/kg 500 Skydd av markmiljö 100 

Alifat >C16-C35 mg/kg 1000 Skydd av markmiljö 100 

Aromat >C8-C10 mg/kg 50 Skydd av markmiljö 10 

Aromat >C10-C16 mg/kg 15 Skydd av markmiljö 3 

9.4 RISKKARAKTERISERING 

Figur 5 redovisar andelen av analyserade prover där halt över PRV uppmätts, totalt ca 25%. 

Kartbilaga 1 och 2 visar provpunkter för djup 0-1 m respektive > 1 m där halt över PRV uppmätts.  

 

 

Figur 5. Redovisning av andel av analyserade prover där halt över föreslagna platsspecifika riktvärden uppmätts.  
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9.4.1 Hälso- och miljörisker 

I Tabell 8 nedan utvärderas representativa föroreningsnivåer4 i jord inom hela detaljplaneområdet mot 

platsspecifika riktvärden för bostadsmark. Som representativ halt används UCLM954 enligt avsnitt 

9.2.1. I tabell ingår UCLM95 samtliga data och 75-percentil för övriga delområden.Vilka skyddsobjekt 

eller exponeringsvägar som är styrande för riktvärdena anges i tabellen. Kartbilaga 1 och 2 redovisar 

hur halterna är fördelade över området i ytlig respektive djup jord.  

Den representativa halten av flyktiga alifatiska kolväten samt aromatiska kolväten ligger med god 

marginal över platsspecifika riktvärden för jord och även grundvatten är påverkat i halt där risk för 

ånga kan förekomma. Riktvärden för jord styrs av risker för hälsa, markmiljö samt spridning 

grundvatten (naturresurs) (Tabell 8). Tabell visar att merparten av alifatiska och aromatiska kolväten 

är kopplade till det före detta oljedepåområdet samt nedströms mark till följd av spridning.  

Tabell 8. Representativa halter4 i jord jämfört med platsspecifika riktvärden för markanvändning bostäder. Överskridande av 

riktvärde markeras med fet stil. Halter i mg/kg TS. Kartbilaga 1 och 2 visar provpunkter med halter över PRV.  

Ämne  N UCLM95 

hela 
området 

75-p 
oljede

på 

75-p 
spår 
norra 

75-p 
spår 

södra 

PRV Styrande skyddsvärde 

Bensen 46 0,07 0,22 0,27 <0,01 0,18 Hälsa – ånga 

Toluen 46 0,3 1,1 <0,05 <0,05 20 Hälsa – ånga 

Etylbensen 46 0,4 1,1 <0,05 <0,05 50 Markmiljö 

M/P/O-Xylen 46 2,9 16 2,6 <0,05 18 Hälsa – ånga  

Alifater >C5-C8 46 39 98 <3 <3 25 Hälsa – ånga  

Alifater >C8-C10 46 31 150 <3 <3 25 Hälsa – ånga  

Alifater >C10-C12 46 130 250 150 <5 200 Hälsa – ånga  

Alifater >C12-C16 46 190 230 14 <5 500 Markmiljö 

Alifater >C16-C35 46 400 180 100 <10 1000 Markmiljö 

Aromater >C8-C10 46 38 260 <4 <4 50 Markmiljö 

Aromater >C10-C16 46 47 27 76 <0,9 15 Markmiljö 

PAH L 50 0,97 1,3 0,33 0,045 15 Markmiljö 

PAH M 50 1,7 1,3 2,5 0,34 3,5 Hälsa – ånga 

PAH H 50 0,8 0,40 1,8 0,15 1,8 Hälsa – intag växter 

Arsenik As 32 10 16 8,7 32 10 Bakgrundshalt 

Bly Pb 32 31 80 28 81 80 Hälsa - intag jord  

Kadmium Cd 32 0,2* 2,0 <0,2 0,22 2 Hälsa - intag växter 

Kobolt Co 32 10 35 9,3 34 35 Markmiljö 

Koppar Cu 32 49 200 63 180 200 Markmiljö 

Zink Zn 32 81 19 31 47 500 Markmiljö 

*för få detekterade prover för beräkning UCLM, 75-percentil 

I grundvatten förekommer bl.a. bensen i halt över generella riktvärden för skydd av dricksvatten och 

risk för ånga i byggnad (SPI 2011). Dricksvatten som exponeringsväg är dock inte relevant, istället har 

antagits skydd av grundvatten nedströms samt risk för ånga i byggnad. Även alifater C5-C8, aromater 

C8-C10 finns i halt över skydd av recipient och grundvatten. Risk för spridning till grundvatten 

bekräftas av uppmätta halter i grundvatten direkt nedströms oljedepå, där bensen, alifater C8-C10 

samt aromater C8-C10 har uppmätts i halter vilka indikerar risk för recipient. Halter i grundvattenrör 

ytterligare längre nedströms, mot fastighetsgräns, visar dock inte halter över riktvärde skydd av 

grundvatten/recipient. Här finns dock en osäkerhet om grundvattenflöde inom fastighet, som nämnts i 

                                                   
4 Beräknat som bootstrap 95-percentil med 2000 slumpningar, beräkningar har gjorts i programvaran 
ProUCL 
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kapitel 3.2 finns en grundvattensänka centralt i området. I det området har även högst 

grundvattenhalter uppmätts.   

Vidare har Vassaraträsket ett väsentligt högre vattenflöde jämfört med antaganden för generella 

riktvärden, varför förorening i grundvatten inte bedöms innebära en risk för recipienten idag. 

Det kan inte uteslutas att föroreningshalterna kan innebära: 

 Långsiktiga hälsorisker (alifater C5-C8, C8-C10, arsenik) 

 Negativ påverkan på markmiljön (aromater C10-C16) 

 Risk för spridning till grundvatten (bensen) 

9.4.2 Osäkerheter 

I detta avsnitt sammanställs de osäkerheter som identifierats i riskbedömningen och som kan påverka 

bedömningen:  

 Antalet analyser är begränsat och variationen i halter är stor vilket ger osäkerheter i 

bedömningen av representativa halter och därmed behovet av riskreduktion. Representativ 

halt indikerar att oljekolväten kräver reduktion i halt för att minska risk. Oljekolväten 

förekommer dock främst inom oljedepåområdet och saneringsbehov finns främst där.  

 Föroreningen är inte avgränsad i plan eller i djupled vilket ger osäkerheter i det uppskattade 

åtgärdsbehovet. 

 Antalet analyser i jord är begränsat på större djup, vilket ger osäkerheter i bedömningen av 

medelhalter i området och därmed även representativa halter och mängden förorening. 

 I två grundvattenrör detekterades klorerade lösningsmedel, samtidigt var inte 

grundvattenrören installerade till bergöveryta. Om klorerade alifater förekommer i höga halter 

kan de vara som fri fas mot bergöveryta. Osäkerhet kan reduceras genom att mäta porgashalt 

i jord under sommarhalvår.  

Identifierade osäkerheter bedöms inte förändra bedömningen av riskerna och behov av riskreduktion. 

Det finns ett behov att reducera halter inom området för de före detta oljedepåerna samt ställvis längs 

spårområde och upplagsytor.  

9.5 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING 

Riskbedömningen visar att huvuddelen, ca 70 % av området, uppfyller skyddsnivån avseende 

platsspecifika riktvärden. Dock visar resultat att inom området för de före detta oljedepåerna, 

spårområdena, upplagsytan för slipers, garage, den före detta bilverkstaden och uppställningsytor för 

fordon finns det ett behov av riskreduktion för planerad markanvändning. Förorening inom dessa ytor 

är inte avgränsad i plan eller profil. Inom nämnda delområden visar riskbedömningen att det finns ett 

behov av riskreduktion för att: 

 säkerställa acceptabla hälsorisker på lång sikt (alifater C5-C8, C8-C10, arsenik) 

 för att förbättra markmiljön (aromater C10-C16) 

 för att minska risken för spridning till grundvatten (bensen) 

Riskbedömning har utgått från en framtida markanvändning som innefattar boende. Riskbedömningen 

har inte beaktat behovet av riskreduktion om den tänkta förändringen av markanvändning inte kommer 

till stånd. 
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9.6 FÖRSLAG TILL MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL 

Halter i jord ska reduceras så att de uppfyller de platsspecifika riktvärdena. Detta innebär att 

beräknade platsspecifika riktvärden föreslås som mätbara åtgärdsmål.  

Halter av oljekolväten i grundvatten skall uppnå SPI generella riktvärden för grundvatten med skydd 

mot ånga i byggnad.  

10 MASSHANTERING OCH 
LÄNSHÅLLNINGSVATTEN 

Riskbedömning kommer till slutsats att det finns ett behov att reducera föroreningshalt i jord, som 

förslag de jordvolymer där föroreningshalter överskrider beräknade platsspecifika riktvärden. De 

massor och avfallsklasser som bedöms uppstå i åtgärden är icke-farligt avfall (IFA) med 

föroreningsgrad <MKM och MKM-FA samt farligt avfall (FA).  

Mängden FA-massor bedöms vara tämligen begränsad (ca 10% av de totala massorna), men 
provtätheten i undersökningsområdet är begränsad och det bör finnas en beredskap för 
omhändertagande av större mängd FA-massor än vad som skattats här. I Tabell 9 nedan anges 
förekommande avfallsklasser i entreprenaden. Föroreningar finns påträffade i grundvatten och 
behandling av förorenat grundvatten och länsvatten bedöms behövas.  
 

Tabell 9. Skattade avfallsklasser och mängder. Uppgifterna ska ses som ungefärliga. Siffror inom parentes anger 
maxantagande, se vidare Tabell 10).  

Avfallsklass Föroreningsnivå Mängd (ton) 

IFA-massor <MKM 6 300 (11 300) 

IFA-massor MKM-FA 350 (600) 

FA-massor >FA 350 (600) 

 

11 SKATTNING AV KOSTNADER FÖR ÅTGÄRDER 

Kostnaderna för åtgärder enligt de framtagna platsspecifika riktvärdena har skattas och är att betrakta 

som ungefärlig då flera osäkerheter finns i underlagsmaterialet. Framförallt är det mängden massor 

som står för den största osäkerheten. Kostnadsuppskattningen baserar sig på erfarenheter från andra 

åtgärder där likande metoder har använts, samt uppgifter på mottagningsavgift från 

mottagningsanläggning. 

Följande antaganden har gjorts för kostnadsberäkningarna: 

 En förklassificering görs av en yta om uppskattningsvis 20 000 m2, då förorenings-
utbredningen i detalj inte är känd. 

 Förklassificeringen görs med en kapacitet av 15 rutor (10*10m) dagligen ner till 1 m djup.  

 I denna förklassning ingår samlingsprov från ca fyra punkter i respektive nivå (tre nivåer) – 
0-0,5 m, 0,5-1 m samt schaktbotten. 

 Behov av provtagning/klassning på större djup hanteras i samband med entreprenaden eller i 
åtgärdsförberedande undersökningar, då förklassning av djupare jord också bedöms behövas 
men i mer begränsad omfattning.  
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 Pris för analyser har satts till 600 kr/prov (men då det är ett stort antal prover bedöms rabatt 
från laboratoriet kunna erhållas. Kostnad för analys kan sannolikt komma att bli lägre och kan 
revideras efter offert från laboratorium.  

 Kostnader för schakt indelas i ytligare schakt 0-0,5 m (Pall 1) och djupare schakt (>0,5 m, 
pall 2) då framdriften bedöms vara något långsammare med ökat djup. 

 I schaktarbetena bedöms kapacitet finnas för att hantera 250 m3 dagligen i pall 1 (0-0,5 m). 
För djupare schakt, dvs från ca 0,5-1 m till grundvattenyta, har en något långsammare 
framdrift på ca 150 m3/dag antagits.  

 Mängden massor redovisas i Tabell 5 och mängderna i djupindelning enligt ovan redovisas i 
Tabell 10. 

 Det antas att massor körs till Tekniska verken i Kiruna, ca 14 mil enkel väg. Transport sker på 
lastbil med släp (kapacitet 30 ton). 

 Pris för grundvattenrening, i vattenreningen har en hyreskostnad på ca 200 kkr och en 
driftskostnad på ca 80 kr/m3 antagits.   

 Pris för återfyllnadsmassor har satts till 75 kr/ton, vilket kan betraktas som något högt. Pris för 
återfyllnadsmassor kan variera beroende på tillgång och tekniska krav (från 20-30 kr/ton och 
uppåt beroende på kvalitet och tillgång). Transporten för rena massor är svårbedömd 
beroende på var rena massor kan hittas, men en skattning på kostnad för 75 kr/ton medger en 
viss marginal för transport.  

I  
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Tabell 11 redovisas de huvudsakliga kostnaderna för åtgärderna.  
 

Tabell 10.Mängder i yligt respektive djupare schakt i de områden där åtgärd krävs. Områdesbenämning utgår från Figur 4 och 
finns även redovisad i kartbilaga 1 och 2.  

Område  
Skattad 

yta (m2) 

Skattad 

omfattning av 

åtgärd 

Skattad 

mäktighet 

(m) 

Skattad TOTAL 

volym förorenade 

massor (m3) 

Volym (m3) 

Ytlig 

schakt (0-

0,5 m) 

Volym (m3) 

Djupare 

schakt (>0,5 

m) 

Oljedepå 

(min) 
5600  25 1,5 2100 700 1400 

Oljedepå 

(max) 
6800 25 2 3400 850 2550 

Spår 

norra 

(min) 

10 000 25 0,5 m 1250 1250 - 

Spår 

norra 

(max) 

10000 25 1 m 2500 1250 1300 

Spår 

södra 

(min) 

4 300 25 0,5 m 540 540  

Spår 

södra 

(max) 

4300 25 1 m 1100 540 540 

Totalt     3 900-7 000 2500-2600 1400-4400 
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Tabell 11. Uppskattade totalkostnader för de olika åtgärdsalternativen samt delkostnader för ingående moment. Kostnaderna 
ska ses som ungefärliga och är avrundade varför summering av delmoment inte ger exakt summa . 

 

 

 

 

 

 

* den övre kostnaden i intervallet avser maxantagande enligt Tabell 10 

 

11.1 OSÄKERHETER 

Kostnadsuppskattningen ska ses som just en skattning och baserar sig på erfarenhetsmässiga 

bedömningar tillsammans med informationen från tidigare undersökningar. Nedan listas ett antal  

osäkerheter som föreligger: 

 Mängden massor – som tidigare nämnts är föroreningsutbredningen inte helt klarlagd och 
mängden massor påverkas därefter. 

 Mottagningsanläggning och mottagningskostnader – mottagningskostnaderna på Kavaheden i 
Gällivare är tämligen höga och det har i skattningen antagits att massorna körs till Kiruna. 
Mottagningskostnaden är baserad på information från tidigare liknande projekt. 

 Pris för återfyllnadsmassor – finns till exempel tillgängliga överskottsmassor att få tag i till en 
lägre kostnad än vad som antagits här på 75 kr/ton?  

 Vattenrening – förorening har påträffats i grundvatten och i området för oljedepån förekommer 
ytligt markvatten som strömmat upp vid provtagning så viss länsvattenhantering bedöms 
komma att bli nödvändig. Omfattningen är svårbedömd – ett behov av rening på ca 500 m3 
har antagits.  

Huvuddelar - kostnadsbedömning   

Projektering och förarbeten Ca 0,3 Mkr 

BAS-P och saneringsanmälan (§28) 0,03 Mkr 

Projektering 0,15 Mkr 

Inhägnad 0,05 Mkr 

Mätarbeten 0,02 Mkr 

Etablering 0,05 Mkr 

Entreprenaden Ca 2,6 Mkr 

Förklassning 0,6 Mkr 

Tolkning av data från förklassning samt schaktplan 0,05 Mkr 

Schakt övre (0-1 m) 0,2 Mkr 

Schakt undre (> 1 m) 0,3 Mkr 

Transport av massor till Tekniska Verken, Kiruna 1,1 Mkr 

Vattenrening 0,24 Mkr 

Omhändertagande massor 2,3 Mkr 

Deponi FA 0,3 Mkr 

Deponi iFA (KM-massor) 1,9 Mkr 

DEPONI iFA (MKM-massor) 0,2 Mkr 

Återställning  3,8 Mkr 

Inköp nya massor 0,5 Mkr 

Schakt återställning 3,3 Mkr 

Återfyll Fall A 0,05 Mkr 

Kontroll 0,5 Mkr 

Byggledning 0,2 Mkr 

Sanringskontroll samt analyser 0,3 Mkr 

Saneringsrapport 0,06 Mkr 

SUMMA 9,6 – 13,2* Mkr 
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 Schaktbarhet – markens schaktbarhet är inte klarlagd och framdriften som antagits i stycke 10 
ovan kan påverkas. 

 Förekomst av grovt material - i vilken utsträckning grovt material förekommer och i vilken 
omfattning detta kan sorteras ut och återföras är oklart. 

11.2 REKOMMENDATIONER 

När det gäller oljedepån finns sådana föroreningar att riskreducerande åtgärder behövs. 

Förutsättningarna på plats innebär att en in-situ-sanering sannolikt inte är det mest optimala 

alternativet utan en urgrävning och bortforsling av massor är det alternativ som är att föredra. 

Norra och södra spårområdet har mer spritt förekommande föroreningar med två skönjbara 

delområden (norra och södra spårområdet) med förhöjda halter. I detta läge saknas för mycket 

information för att säkert kunna rekommendera en åtgärdsstrategi, men både schakt och täckning kan 

vara alternativ - kanske även en kombination av dessa alternativ. 

Gällivare kommun bör överväga att provta öster om Norska vägen för att utreda om förorening från 

depåområdet kan sträcka in under Norska vägen. Dels för att få en bild om risk för återkontaminering 

efter åtgärd men även klargöra om privata fastigheter öster om depåområdet kan vara förorenade.  

12 SLUTSATSER  

Genomförda undersökningar inom detaljplaneområdet för Norska vägen har visat att: 

 Området är förorenat då metaller, oljekolväten och PAH förekommer i halter över 

platsspecifika riktvärden. I vissa områden förekommer halter över gränsen för farligt avfall. 

 Föroreningar i jord kan innebära en långsiktig hälsorisk samt en negativ påverkan på 

markekosystem. Flyktiga föroreningar i grundvatten kan innebära risk för transport in i 

byggnader. 

 Sammantaget finns ett åtgärdsbehov för planområdet och där det största behovet sannolikt 

ligger inom oljedepåområdet. 

 För att i detalj kunna bedöma föroreningsutbredningen samt göra en bedömning om 

omfattning avseende behov av riskreduktion och kunna kvantifiera detta finns behov av 

kompletterande utredningar. Till exempel finns frågetecken kring utbredning av oljeförorening i 

djup vid oljedepån. Halter över MKM har påträffats på djup om ca 2-2,5 m men det är oklart 

om förorening finns på större djup än så. 

 Vidare är utbredningen i plan av förekomst av förhöjda halter av metaller och PAH i och kring 

spårområdet oklar och behöver avgränsas. 

 Grundvattenresultaten indikerar en begränsad spridning med undantag för oljedepån. Detta 

innebär att för spårområdet bedöms att en avgränsning av föroreningsförekomst främst är 

aktuell för ytlig jord (0-1 m). 

 Förorenade massor behöver omhändertas på godkänd mottagningsanläggning. 

13 REKOMMENDATIONER 

För att få en mer komplett bild av föroreningsutbredning rekommenderas följande:  

 Kompletterande provtagning med provgropar samt stickprov med borrbandvagn för att 

avgränsa förorening i plan och djup. Provgropsgrävning ger information om både markens 
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schaktbarhet, förekomst av grovt material samt grundvattenförhållanden. Det senare kan ge 

mer information om behov av länsvattenhantering vid åtgärd. 

 I spårområdet finns delvis en diffus förorening av metaller och PAH och för att avgränsa 

denna görs en systematisk provtagning i ytlig jord i ett rutnät ca 20x20 m. 

 När föroreningens utbredning har klargjorts bör förorening i halt över platsspecifika riktvärden 

saneras för att minska risker för framtida boende.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om ett område 

tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 

fastigheten och om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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