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SAMMANFATTNING 

WSP har på uppdrag av Gällivare kommun utfört miljötekniska undersökning 

och riskbedömning för ett område som i denna rapport benämns Vassara-

Sandviken. Området är 240 000 m2 stort och är beläget i östra Gällivare. 

Området gränsar i söder mot Vassaraträsket, i norr mot luftledningar och i 

väster mot Kalsukka området. Uppdraget är en del av det arbete med 

detaljplanen för området som ska tillåta bostäder. Uppdragets syfte har varit 

att undersöka själva detaljplanområdet och således har inga undersökningar 

på angränsade fastigheter eller vägar gjorts.  

Resultat från miljötekniska markundersökningar visar att det finns förorenad 

jord inom området. Sammansättning av förorening indikerar påverkan från 

den verksamhet som pågått. Föroreningen innefattar tungmetall (kobolt) och 

oljekolvatten (PAH, alifater, aromater). Resultat indikerar att föroreningarna 

är kopplad till tidigare verksamheter. Föroreningarna är inte i sin helhet 

avgränsade i djup och plan.  

Föroreningsnivåer är jämförda mot Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för förorenad mark, för känslig markanvändning. 

Riskbedömning har utgått från följande förslag till övergripande åtgärdsmål:  

• Förorening i mark 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 av området uppfyller skyddsnivån 

avseende KM. Dock visar resultat att inom området för den Fd. kraftstation 

och i en del av ett skogsområde finns det ett behöv av riskreduktion, dvs 

sanering, för planerad markanvändning.  

Det rekommenderas av att avstå för att bygga inom de två förorenade 

områdena innan en fördjupade föroreningssituation och bedömning är 

skapad. 

För att få en mer komplett bild av föroreningsutbredningen och minska 

kostnader till en eventuell åtgärd rekommenderas en kompletterande 

provtagning med borrbandvagn för att avgränsa förorening i plan och djup.  

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. 



 
 

 

1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Gällivare kommun utfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning inom delen av fastigheter Gällivare 16:23, 9:7 

och 9:70, Gällivare kommun. Syftet med markundersökningen är att i 

samband med detaljplaning av Vassara bostadsområde översiktligt bedöma: 

 Om området är förorenat eller inte. 

 Eventuella föroreningars koncentration och utbredning i mark. 

 Om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk 

(förenklad riskbedömning). 

 Behovet av kompletterande utredningar eller riskminskande 

åtgärder.  

 Hur överskottsmassor ska hanteras. 

1.2 ORGANISATION 

Uppdragsledare Kristveig Sigurdardottir 

Handläggare miljö, provtagare Nathalie Kampmann 

Provtagare  Emilie Guegan 

Kvalitetsansvarig Thomas Liljedahl 

 

1.3 OMFATTNING 

Uppdraget har inkluderat följande moment: 

 Inventering inklusive arkiv- och kartstudier.  

 Upprättande av preliminär konceptuell modell och framtagande av 

provtagnings- och analysplan. 

 Fältarbete. 

 Fält- och laboratorieanalyser. 

 Bedömning om föroreningsnivå inom området samt förenklad 

riskbedömning 

 Sammanställning av utförda arbeten och resultat i föreliggande 

rapport. 

Inventeringen har legat till grund för en preliminär konceptuell modell som 

beskriver kopplingarna mellan föroreningskälla, spridnings- och 

exponeringsvägar samt skyddsobjekt. Baserat på den har en provtagnings- 

och analysplan upprättats. 

1.4 BEGRÄNSNINGAR 

WSP har sammanställt denna rapport enbart för WSP Europe. 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt 

under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om 

rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. 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 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Undersökningsområdet är cirka 240 000 m2 stort och är beläget i västra 

Gällivare. Området gränsar i söder mot Vassaraträsket, i norr mot 

luftledningar och i väster mot Kalsukkaområdet. På områdets östra sida finns 

ett vattenverk. Undersökningsområdets utbredning finns markerad på 

översikt i figur 1.  

 

Figur 1. Karta som visar de västra delarna av Gällivare med undersökningsområdet markerat i 
röd (Källa: Lantmäteriet).  

Markytan inom undersökningsområdet och dess omgivningar är mestadels 

flack med små skillnader i höjdnivå. Marknivån inom undersökningsområdet 

har en sluttning från nordost mot sydväst. Utvärdering mot 

terrängskuggningskartor visar en möjlig konstgjord fyllning norr om 

Kraftstationsvägen.  

I dagsläget består undersökningsområdet av skog och myrmark.  

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken i området av torv, isälvsediment 

och morän.  



 
 

 

 

Figur 2. SGU:s jordartskarta. Undersökningsområdet markerad i röd.  

 

Den övergripande strömningsriktningen för grundvatten bedöms vara söderut 

mot Vassaraträsket. Men förekomsten av torv och variationer på marknivå 

kan lokalt modifiera strömningsriktningen.  

En energibrunn och en vattenbrunn till ett fritidshus finns söder av 

undersökningsområdet enligt SGU:s brunnkarta.  

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Undersökningsområdet berörs inte av några restriktioner eller skydd. 

Området gränsar i söder mot Vassaraträsket som ingår i Torne och Kalix 

älvsystem som är klassat som Natura 2000-område.  

En grundvattenförekomst (SE745590-170808 ,9 km2) finns i 

undersökningsområdet. Förekomsten huvudavrinnings-område är Kalixälven.  

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING 

Inom undersökningsområdet fanns flera miljöfarliga verksamheter enligt 

inventering IDnr F2523-0041 från 2004.  

Tidigare fanns en kraftstationsbyggnad och ett kolhus under 3–4 år (1908-). 

Stenkol anlände till kraftstationen via tåg och tippades på ett kolupplag. 

Transport via bandtransportörer till kolhus och kolkross. Gick efter krossning 

in till förbränning. Kraftstationsbyggnaden revs 1984. Kolupplaget/krossen 

revs 1954–55. 

Under 1950–1970 talet drevs en bilverkstad. På1970 talet bedrevs ett 

koppar- och plåtslageri och mellan 1974-cirka 1978 bedrevs svin- och 

nöttuppfödning. 

Området har en riskklass 2 (enligt MIFO fas 1). Motivering är att tidigare 

verksamheter (kraftverk, bilverkstad, plåtslageri, djuruppfödning) har 

bedrivits på ett sådant sätt att markförorening kan ha uppstått. En 

sammanställning av tidigare verksamhet visas i tabell 1.  



 
 

 

Tabell 1 Sammanställning av tidigare anläggningar inom undersökningsområdet 

Anläggning Produkt/Aktivitet Förorening 

Kraftstation Stenkol anlände 

till kraftstationen 

via tåg och 

tippades på ett 

kolupplag. 

Transport via 

bandtransportörer 

till kolhus och 

kolkross. Gick 

efter krossning in 

till förbränning 

Metall från stenkol 

Bilverkstad Bilvård Petroleumprodukter 

Plåtslager Koppar plåtslageri Metall 

Svin- och 

nötuppfödning 

Djuruppfödning Eldningsolja, 

kvicksilver, 

ammoniak 

Brandkårens 

f.d. 

övningsplats 

Brandövningsplats PFAS, PFOS 

 

 

Figur 3. Läge för tidigare anläggningar inom undersökningsområdet (markerad i röd).  

3.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

I nuläget finns inga verksamheter i undersökningsområdet. Spridda hus 

(boende, fritidshus) finns i södra och östra delen.  



 
 

 

3.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

På aktuell fastighet planeras ca 120 bostadshus tomter samt nya anslutning 

vägar. En GC-väg är också planerad att byggas längs Vassaraträsk. 

4 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR 

En inventering enligt MIFO Fas1 utfördes år 2004. Inga kända miljötekniska 

undersökningar har utförts på undersökningsområdet.  

5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN  

5.1 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 verksamhet. En lägre provpunktstäthet 

förekommer i södra delen /figur 4) vilket beror på att historisk inventering inte 

visat några potentiella källor till förorening.  

Provtagning har skett av jord och ytvatten. Kemiska analyser på 

analyslaboratorium utfördes i första hand med avseende på 

petroleumprodukter och metaller och kompletterades för ett urval av prover 

med PFOS och PFAS. 

5.2 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

Provtagning utfördes i två etapper. Den första skedde den 13 augusti 2019 

och bestod av 16 jordprover och 2 ytvattenprover. Urval av provpunkter i den 

första etappen är motiverad enligt lokalisering av tidigare anläggningar i 

undersökningsområdet. Målet var att identifiera potentiella föroreningar enligt 

tidigare aktiviteter i området.  

Jordprovtagningen i den första etappen genomfördes med hjälp av en spade, 

och prov togs den första 0,5 m under markytan. Uttagna prover samlades i 

plastburkar. Vid provtagning användes handskar av engångstyp som bytes 

mellan proverna för att minska risken för korskontaminering. Spaden och 

övriga provtagningsutrustning rengjordes manuellt mellan provtagningarna.  

Ytvattenprovtagning genomfördes manuellt, direkt till laboratoriet i 

tillhandahållna flaskor. Flaskorna sköljdes tre gånger med vatten från 

provtagningspunkt innan ett slutligt prov togs. Vid provtagning användes 

handskar av engångstyp som bytes mellan proverna för att minska risken för 

korskontaminering. pH och konduktivitet mättes i fält.  

Den andra etappen av jordprovtagning utfördes i samband med den 

geotekniska undersökningen 2019. Provtagning utfördes i 7 av de 

geotekniska undersökningspunkterna där tillgänglighet och markförhållanden 

var olämpliga för handprovtagning i den första etappen. Prov togs med 

skruvborr för den första 0,5 m under markytan. Uttagna prover samlades i 



 
 

 

diffusionstät påse. Mellan provtagning rengjordes utrustningen mekaniskt 

genom avtorkning.  

Alla prover förvarades mörkt och kylt vid transport till analyslaboratorium. 

Provpunkternas placering redovisas på karta i figur 4. Figur 5–7 visar bilder 

från några provpunkter.  

 

Figur 4. Undersökningsområdet med samtliga provpunkter.  

 
Figur 5. Provpunkt VS5 

 
Figur 6. Provpunkt YV1 



 
 

 

 
Figur 7. Provpunkt YV2 

 

Kemiska analyser av proverna utfördes av den 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 PFOS och PFAS. Urval av 

jordprover som analyserats på laboratorium har skett med hänsyn till historik 

över området.  

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs vidare med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM 

(Naturvårdsverket, 2016) som ett verktyg i riskbedömningen. Halter över 

riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor 

och miljö, men behöver inte göra det.  

Som underlag till hantering av överskottsmassor jämförs halterna i jord 

utöver de generella riktvärdena för KM och MKM också med nivån för mindre 

än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall Sveriges förslag till gränser 

för farligt avfall, FA, senaste utgåvan (Avfall Sverige, 2019). Huruvida 

jordmassor klassificeras som farligt avfall eller inte beror på vilket eller vilka 

ämnen med farliga egenskaper som massorna innehåller, vilket kan 

bestämmas utifrån massornas totalhalter på två olika sätt: 

Jordmassorna innehåller tillräckligt höga totalhalter av ett ämne så att 

massorna klassificeras som farligt avfall.  

Jordmassorna innehåller en blandning av tillräckligt höga halter av ämnen så 

att massorna klassificeras som farligt avfall.  

Halter i jorden under nivån för mindre än ringa risk tillsammans med 

uppfyllelse av laktestkriterier och övriga kriterier enligt Naturvårdsverket, 

2010, kan innebära att överskottsmassor kan användas i anläggningsarbeten 

utan anmälan till kommunens miljökontor. Haltnivåer och resultat från 

laktester styr valet av deponi (NFS 2004:10). 

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

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.  

6.2 YTVATTEN 

Uppmäta halter i ytvatten jämförs med regionala bakgrundshalter av svenska 

vatten, i detta fall sjöar i Norra Sverige (Naturvårdsverket, 2008). 

7 RESULTAT 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Mellan punkterna VS11 och VS12 fanns rester av tegel och metall från 

kraftstationsbyggnaden  



 
 

 

 

 

Figur 8 Rester av tegel och metall mellan provpunkterna VS11 och VS12.  

 

7.2 LABORATORIEANALYSER 

Laboratoriets analysrapporter finns bifogade i bilaga 5.  

7.2.1 Jord  

Av totalt 23 jordprover har 6 analyserats med avseende på PFOS och PFAS, 

23 med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn) och 

organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten 

>C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16).  

Halter över mindre än ringa risk (MRR) har uppmätts för bly, zink och PAH i 

tre prover. Halter över KM har uppmätts för alifater, aromater, PAH och 



 
 

 

kobolt i tre prover. Analysresultat för prover där uppmätta halter överstiger 

KM finns sammanställda i tabell 2. 

Tabell 2. Grundämnen i jordprover från undersökningsområdet i jämförelse med NV generella 
riktvärden. Halter över MRR markeras med kursiv stil, halter över KM med fet stil och halter över 
MKM med understruken fet stil.  

 
VS11 VS14 19W118 19W117 

Alifater >C16-C35 32 60 < 10 810 

Aromater >C10-C16 < 0,90 3,4 < 0,90 < 1,1 

Summa PAH med 

medelhög molekylvikt 

1,3 17 < 0,075 < 0,093 

Summa PAH med hög 

molekylvikt 

0,77 17 < 0,11 < 0,13 

Bly Pb 28 26 25 9,3 

Kobolt Co 5,9 < 3,4 17 9,4 

Zink Zn 55 210 34 40 

7.2.2 Ytvatten 

Två ytvattenprover har analyserats med avseende på metaller (Sb, As, Ba, 

Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, V, Zn).  

Halter över jämförvärden för regionala bakgrundshalter för sjöar i norra 

Sverige har uppmätts för koppar, krom och vanadin i samtliga prover.  

7.3 SAMMANVÄGD FÖRORENINGSSITUATION 

7.3.1 Jord 

Resultat från denna undersökning visar att det finns förorenad jord inom 

området. Sammanställning av förorening indikerar påverkan från 

verksamheter som funnits på plats. Figur 9 visar föroreningssituation inom 

undersökningsområdet.  



 
 

 

 

Figur 9. Föroreningssituation inom undersökningsområdet. 

Inom Fd. kolhusområdet (figur 3) finns en oljeförorening (PAH) vid markytan. 

Det är oklart hur långt utanför kolhusområdet som förorening förekommer i 

djupare jord. Det är även oklart om förorening förekommer under 

grundvattenytan.  

Inom övriga delar av undersökningsområdet där verksamhet omfattar 

kraftstationen finns ett prov som har halter av PAH och bly som överstiger 

MRR. Det är oklart om jorden inom kraftstationsområdet har halter av 

metaller eller oljeprodukter som överstiger generella riktvärden.  

Det finns inga spår av den historiska verksamhet där provpunkterna 19W118 

och 19W117 är placerade, dock det finns halter av alifater som överstiger 

KM (19W118) och kobolt som överstiger KM (19W117). Jordart som finns i 

området är torv, som kan innehålla mer än ¾ delen av organiskt material 

(växtrester som mer eller mindre undgått nedbrytning). Detta organiska 

material kan binda tunga metaller, och immobilisera dem.  

Enligt labbrapport är kobolts mätosäkerhet 25% som betyder att det sanna 

värdet kan också vara under KM gränsen, som är 15 mg/kg TS. Den andra 

närliggande provpunkter som är på ett torvområde har kobolt halter från 4,2 

till 9,3 mg/kg TS. Det kan tolkas såsom att detta beror på bindning av kobolt 

från en hotspot, mest troligt från kraftstation. Metallförorening från 

kraftstationen kan ha transporterats via lufttransport (vind) av kvarvarande 

aska efter kolförbränning. 

Närvaron av petroleumprodukter i vissa punkter, speciellt i närheten av fd. 

kraftstationen, kan ha sin källa i bilverkstaden som funnits på platsen efter att 

kraftstationen upphördes.  

7.3.2 Ytvatten 

Vassaraträsket uppnår ej god kemisk status vad gäller kvicksilver och 

kvicksilverföreningar enligt VISS. Enligt denna undersökning finns ej höga 

kvicksilverhalter i närheten av undersökningsområdet. I Vassaraträsket, finns 



 
 

 

dock halter av koppar, krom och vanadium som är över regionala 

backgrundshalter för sjöar i norra Sverige.  

8 RISKBEDÖMNING 

8.1 PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL 
MODELL 

Baserat på platsspecifika förutsättningar (kapitel 2-3) 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.  

8.1.1 Föroreningskällor och aktuella föroreningars egenskaper 

Huvudföroreningskälla är Fd. kraftstationens byggnad, och dess verksamhet 

samt senare verksamheter (bilverkstad, svin- och nötuppfödning) 

Misstänka föroreningar är tungmetaller som kan finnas i kol (kobolt, koppar, 

zink) samt petroleumprodukter från bilverkstad.  

8.1.2 Spridnings- och transportvägar 

Metall- och oljeförorening finns företrädesvis i ytlig jord. Tidigare spridning 

skedde troligtvis via vindtransport eller direkt på plats. Exponeringsvägar 
(hälsa) 

Framtida boende inom området bedöms vara det känsligaste skyddsobjektet. 

Men det finns även närboende idag som kan exponeras. Boende kan 

exponeras genom (listade i bedömd storleksordning): 

• Intag jord 

• Hudkontakt 

• Intag lokalodlade vegetabilier 

• Inandning damm 

8.1.4 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt inom området är framtida boende, närboende, eventuella 

yrkesverksamma och besökande.  

Markekosystem bedöms ha stort skyddsvärde då jorden i huvudsakligen 

består av isälvsediment och torv med naturligt ursprung.  

Recipient är Vassaraträsket (SE745664-170997) som har enligt senaste 

bedömning god ekologisk status men ej god kemisk status (påverkad av 

kvicksilver och bromerad difenileter, PDBE), Kvalitetskravet är god status.  

8.1.5 Konceptuell modell 

I nedanstående tabell presenteras en uppdaterad konceptuell modell för 

aktuellt undersökningsområde. För detaljerad information hänvisas till 

ovanstående problembeskrivning. 



 
 

 

Tabell 3 Översiktlig konceptuellmodell för detaljplanområdet.  

Förorenings-

källor 

Frigörelse-

/spridnings-

mekanismer 

Exponerings-

vägar (hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Markförorening 

Fyllning 

Grundvatten 

 

Utlakning till 

och spridning 

med 

grundvatten 

Ytavrinning 

Damning 

 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av 

damm 

Intag av andra 

livsmedel 

Boende – 

barn och 

vuxna 

Besökande 

Markeko-

system 

Ytvatten-

ekosystem 

Ytvatten 

Grundvatten 

8.2 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. 

8.2.1 Halter jord 

Från föroreningssituation har två förorenade markområden identifierats: 

kraftstationen (NÖ) samt ett skogsområde (centrala delen). Dessa områden 

är inte avgränsade utan dess utbredning har skattats från historik såväl som 

punkter med förorening (figur 4). 

 
Figur 10. Skattat föroreningsområde enligt kemiska analyser utförda på laboratorium.  

Skogsområde Skattning av förorenad yta och halter har utgått från kemiska 

analyser av oljekolprodukter och metaller (kobolt). Det finns inga 

fältindikationer av en stor utbredning.  

Kraftstationen Här finns representativa halter av PAH och bly. 

Föroreningskälla antas vara specifik från tidigare verksamhet på plats. 

SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING 



 
 

 

Riskbedömningen visar att huvuddelen av området uppfyller skyddsnivån 

avseende KM och att det inte finns ett behov av riskreduktion för planerad 

markanvändning. Vissa delar av undersökningsområdet uppfyller inte 

skyddsnivån avseende KM (Fd. kraftstationen och skogsområde, figur 10). 

Föroreningen inom dessa ytor är inte avgränsad i plan eller profil. Inom 

nämnda delområdet visar riskbedömningen att det finns ett behov av 

riskreduktion för att: 

• säkerställa acceptabla hälsorisker på lång sikt (PAH, medelhög och 

hög molekylvikt)  

• säkerställa acceptabla hälsorisker på kort sikt (bly, kadmium, PAH 

hög molekylvikt) 

•  för att förbättra markmiljön (aromater C10-C16, kobolt)  

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.  

Halter i jord ska reduceras så att de uppfyller Naturvårdverket generella 

riktvärdena för känslig markanvändning. Detta innebär att KM föreslås som 

mätbara åtgärdsmål.  

Halter i ytvatten behöver ingen åtgärd, dock under och efter sanering behövs 

en övervakning av de kemiska egenskaperna av grundvatten och 

recipientvatten (Vassaraträsk).  

9 SLUTSATSER  

Genomförda undersökningar inom Vassara-Sandviken har visat att: 

 Vissa delar av området är förorenat då metaller(kobolt), oljekolväten 

(alifater, aromater och PAH) förekommer i halter över de generella 

riktvärdena för mark.  

 Det finns två föroreningsområden; ett är inom Fd. kraftstationen där 

PAH överskrider riktvärden för mindre känslig markanvändning och 

metaller som bly och zink överskrider mindre än ringa risk värde. Det 

andra området är skogsområdet och här finns halter av alifater samt 

metaller (kobolt) som överskrider riktvärden för känslig 

markanvändning.  

 Föroreningar i jord kan innebära en långsiktig hälsorisk samt en 

negativ påverkan på markekosystem och boende.  

 Det finns ett behov av kompletterande utredningar inom de två 

områden som nämns ovan.  

 Eventuella överskottsmassor behöver omhändertas på godkänd 

mottagningsanläggning. 

10 REKOMMENDATIONER 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet 

oavsett om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  



 
 

 

Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala 

tillsynsmyndigheten. 

10.1.1 Kompletteringar 

För att få en mer komplett bild av föroreningsutbredning rekommenderas 

följande:  

• Avstå för att bygga inom de två förorenade område (figur 10) innan 

en fördjupade föroreningssituation och bedömning är skapad. 

• Kompletterande provtagning med stickprov med borrbandvagn för att 

avgränsa förorening (metall och oljeprodukter i båda 

föroreningsområden) i plan och djup. En systematisk provtagning i 

ett rutnät rekommenderas.  

• När föroreningsutbredning har klargjorts bör förorening i halt över 

generella riktvärden saneras för att minska risker för framtida 

boende.  

10.1.2 Hantering av förorenade schaktmassor 

Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med rekommenderad 

åtgärd eller i form av överskottsmassor i samband med anläggningsarbeten 

kräver särskild hantering.  

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske 

måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten 

senast 6 veckor innan arbetena startar. 

Inför schaktarbetena bör en kontrollplan som beskriver tillvägagångssätt för 

klassificering av förorenade massor och omgivningskontroll utarbetas. 

Dokumentet bifogas lämpligen till anmälan om avhjälpandeåtgärd.  
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