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1 Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning(ar): Gällivare 76:1, Gällivare 76:4, Engelsmannen 1. 
Adress: Godsvägen 8, Gällivare 
Fastighetsägare: Gällivare kommun 
  
Beställare: Gällivare kommun 
Kontaktperson(er), 
Beställare: 

Bo-Göran Bäckfors 
Tel:  0970-81 82 99 
E-post: bo-goran.backfors@gallivare.se 
 
Dan Johansson, projektledare 
Tel: 070-208 27 82 
E-post: dan@djkonsult.com 

  
Kontaktpersoner, ÅF  
Uppdragsledare: Daniel Brännström 

Tel: 010-505 67 91 
E-post: daniel.brannstrom@afconsult.com 

Handläggare: Elin Välimaa-Andersson 
Henrik Hagman 
Nadia Sandström 

Granskare: Jakob Slottner 
  

 

2 Bakgrund och syfte 
ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag av Gällivare kommun att utföra en inledande 
förenklad åtgärdsutredning på området ”Norskavägen” inom Gällivare kommun.  

Gällivare kommun planerar att bygga nya bostäder på ett område som är lokaliserat 
mellan bangården och Norska vägen, i Gällivare tätort. Området benämns 
”Norskavägen” och omfattar fastigheterna Gällivare 76:4, del av Engelsmannen 1 samt 
Gällivare 12:59. Det aktuella området har genom tidigare utförda undersökningar 
konstaterats förorenat i både jord och grundvatten. Föroreningarna består främst av 
metaller, BTEX och petroleumkolväten.  

Syftet med den förenklade åtgärdsutredningen har varit att genom sammanställning 
av samtliga utförda undersökningar få en bild av föroreningssituationen, utreda vilka 
kvarvarande osäkerheter som finns samt att undersöka vilka riskreducerande åtgärder 
som kan komma att bli aktuella.  

3 Begränsningar 
Den förenklade riskbedömningen utgår från resultat erhållna från tidigare genomförda 
undersökningar. En rad olika ingångsvärden är ej utredda och osäkerheter kvarstår 
därför angående både områdets egenskaper och föroreningssituation. Osäkerheter 
redovisas närmare i avsnitt 9.  

4 Övergripande åtgärdsmål 
Åtgärdsmål för området togs fram av WSP under 2017 (WSP, 2018). Framtagna 
åtgärdsmål ämnas användas i fortsatt arbete.  

Förslaget till övergripande åtgärdsmål var att kvarvarande förorening i mark och 
grundvatten inte ska utgöra någon risk för boende eller besökande inom området. 
Vidare ska förorening i mark inte heller begränsa markekosystemets möjlighet att 
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upprätthålla grundläggande funktioner. Inte heller ska spridningen av förorening från 
området innebära ett betydande bidrag till belastningen på recipienten Vassaraträsk.  

Riskbedömningen för området har utgått från att framtida markanvändning 
uteslutande ska utgöras av bostäder eller motsvarande markanvändning. 

4.1 Mätbara åtgärdsmål 
Som mätbara åtgärdsmål för kvarvarande jordmassor föreslås att de sedan tidigare 
framräknade platsspecifika riktvärdena (WSP, 2018) nyttjas, vilka redovisas nedan. 
Halter i jord ska reduceras så att de uppfyller de platsspecifika riktvärdena.  

Halter av oljekolväten i grundvatten föreslås ska uppnå SPBI:s generella riktvärden för 
grundvatten med skydd mot ånga i byggnad. 

4.1.1 Platsspecifika riktvärden för jord 
Under en kompletterande undersökning av området, utfört av WSP under 2017 (WSP, 
2018) beräknades platsspecifika riktvärden (PSRV) för området. Beräkningen av de 
platsspecifika riktvärdena utfördes med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell 
(version 2).  

Den framtida markanvändningen inom undersökningsområdet antas omfatta 
flerfamiljshus med tillhörande garage, parkeringsplatser och förråds-
/tvättstugebyggnader varvid de platsspecifika riktvärdena utgick från det generella 
scenariot för känslig markanvändning (KM). De antaganden som används för 
framtagandet av de generella riktvärdena för KM bedöms dock inte spegla områdets 
förutsättningar och tillgängligheten för exponering av förorenad jord. På grund av 
detta justerades några av modellens ingångsvärden.  

De parametrar som förändrades jämfört med det generella scenariot var följande: 

 Intag av jord, damm samt ånga: Parametern justerad till 300 dagar/år 
jämfört med 365 dagar/år. Detta motiverades med att 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. 

 Intag av odlade växter inom området: Parameters justerad från 10 % av 
årskonsumtion till 5 % av årskonsumtion. Detta då det enbart finns 
begränsade ytor för odling inom detaljplaneområdet samt klimatet som 
minskar möjlighet till odling av stor andel av årsintag. 

 Områdets längd och bredd: Den använda ytan har uppgått till 50x160 
meter. 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. 

 Flöde i recipient: Flödet har ändrats från 0,03 mm/år till 4 mm/år. Detta 
enligt medelutflödet från Vassaraträsk mellan åren 1981-2013 enligt SMHIs 
vattenwebb.  

 Markmiljö beaktas: Andelen minskad från 75% till 50%. Detta då 
fyllningsmassor består av varierande kvalitet, stor andel hårdgjorda ytor finns 
inom området och den framtida markanvändningen inte ställer höga krav på 
markfunktionerna.  

I Länsstyrelsens yttrande på detaljplanen framkom dock att Länsstyrelsen inte höll 
med om en rad antaganden som hade tagits i då utförd riskbedömning. Bland annat 
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höll Länsstyrelsen inte med om det sänkta skyddet för markmiljö samt att 
grundvattnet inte bedömdes skyddsvärt (Länsstyrelsen Norrbotten, 2018). WSP 
bemötte synpunkterna i ”PM Bemötande angående riskbedömning detaljplan 
Norskavägen, del av Gällivare 76:1” (WSP, 2018b). Revidering av tidigare framtagna 
platsspecifika riktvärden utfördes i och med detta.  

De slutliga platsspecifika riktvärdena samt skillnaderna jämfört med Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM redovisas i Tabell 1. I tabellen redovisas även vilket 
skyddsobjekt som är styrande för det platsspecifika riktvärdet.  

För det hälsostyrande ämnena är skillnaderna måttliga jämfört med KM. De 
antaganden som påverkar riktvärden är lägre intag av växter och lägre tillgänglighet 
av jord på grund av klimatet, lägre skydd av markekosystem och inget 
dricksvattenintag. De värden där PSRV skiljer sig från KM har i Tabell 1 markerats med 
fetstil.  

 
Tabell 1: Platsspecifika riktvärden (PSRV) för området (WSP, 2018). 

Ämne Enhet PSRV Styrande för riktvärde KM 

Arsenik mg/kg 10 Bakgrundshalt 10 

Bly mg/kg 80 Intag av jord 40 

Kadmium mg/kg 2 Intag av växter 0,8 

Kobolt mg/kg 20 Skydd av markmiljö 15 

Koppar mg/kg 80 Skydd av markmiljö 80 

Zink mg/kg 250 Skydd av markmiljö 250 

PAH L mg/kg 3 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 0,012 Skydd av grundvatten 0,012 

Toluen mg/kg 10 Skydd av markmiljö 10 

Etylbensen mg/kg 10 Skydd av markmiljö 10 

Xylen mg/kg 10 Skydd av markmiljö 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 100 Skydd av markmiljö 100 

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

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

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

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

 

5 Områdesbeskrivning 
Undersökningsområdet är beläget i de centrala delarna av Gällivare och gränsar i 
väster mot bangården och i öster mot Norska vägen. Söder om området finns Gällivare 
resecentrum och norr om undersökningsområdet, i industriområdets norra förlängning, 
finns kontorslokaler och garage. Strax norr om undersökningsområdet finns ett mindre 
område med villabebyggelse. Öster om området finns flerbostadshus och öster om 
dessa finns ett villaområde.  

Undersökningsområdets lokalisering finns markerad på översikt i Figur 1 samt i Figur 
2. Inom undersökningsområdet finns lokaler som har använts för kontor, handel samt 
verkstad. Byggnaderna inom området kommer att rivas för att möjliggöra exploatering 
av bostäder inom området. Delar av området (längst söderut) utgörs av parkeringsytor 
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som är hårdgjorda med asfalt. Största delen av området är ytor som utgörs av hårt 
packade fyllnadsmassor eller grusytor. 

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

Figur 1: Flygfoto med undersökningsområdet markerat med röd oval. Bildkälla: Lantmäteriets 
kartsök. 
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Figur 2: Flygfoto med nuvarande fastighetsindelning. Undersökningsområdet markerat med rött. 
Bildkälla: Lantmäteriets kartsök. 

5.1 Geologiska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta samt WSP:s markundersökning från 2016 består 
undersökningsområdet främst av fyllning på tunt eller osammanhängande lager av 
isälvssediment. SGU:s jordartskarta redovisas i Figur 3. Isälvssedimenten består av 
silt, sandig silt och siltig morän. Fyllningarna består i huvudsak av grusig sand eller 
ibland av grusig/siltig sand. På delar av området finns ett skikt med torv mellan 
fyllningen och de underliggande materialen. Fyllningens mäktighet varierar från 1 till 2 
meter (WSP, 2017). 

Undersökningsområdet är ca 50 000 m2 stort (WSP, 2018).  
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Figur 3: SGU:s jordartskarta. Undersökningsområdet markerat med röd oval.  

5.2 Hydrologi, geohydrologi och brunnar 
Närmaste ytvatten är Vassaraträsket, ca 300 meter sydväst om området. 
Vassaraträsket ingår i Torne- och Kalixälvsystem vilket klassas som Natura 2000-
område (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Enligt SMHI vattenwebb ligger 
detaljplaneområdet inom den del av Vassaraträsket som tillhör utloppet till Kalixälven. 
Vassaraträsket klassas som vattenskyddsområde. För visualisering av Vassaraträsket i 
förhållande till undersökningsområdet, se Figur 4.  

Just inom undersökningsområdet finns inga möjligheter till grundvattenuttag. Dock 
finns det uttagsmöjligheter om 5-25 l/s i området söder om samt väster om 
undersökningsområdet. I Figur 5 redovisas grundvattenmagasin i jordlager enligt 
SGU:s grundvattenkarta.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga dricksvattenbrunnar på eller i närheten av 
undersökningsområdet. Närmsta brunn är en energibrunn ca 150 meter öster om 
området, se Figur 6.  

Strömningsriktningen antas vara syd eller sydväst ut ur området. Inga undersökningar 
angående grundvattenströmningar är utförda. Grundvattenmodeller har därför inte 
varit tillgängliga.  



RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-14  Åtgärdsutredning, Norskavägen  Sida 10 (47) 

 

Figur 4. Vattenskyddsområde enligt VISS (blåmarkerat). Undersökningsområdet markerat med 
röd oval. Bildkälla: Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan.  

 

 
Figur 5: Grundvattenmagasin i jordlager enligt SGU:s grundvattenkarta. Undersökningsområdet 
markerat med röd oval.  



RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-14  Åtgärdsutredning, Norskavägen  Sida 11 (47) 

 

Figur 6. Registrerade brunnar i SGU:s brunnsarkiv. Rosa cirkulär markering är brunn med okänd 
användning i osäkert läge och gröna kvadratiska markeringar är energibrunnar med osäkerhet 
<100 m på placering. 

6 Historik 
Under 2016 utförde WSP en översiktlig miljöhistorisk inventering på området. Syftet 
var att identifiera potentiella risker ur föroreningssynpunkt och identifiera 
verksamheter som kan ha gett upphov till en negativ påverkan på marken inom 
området. Den utförda miljöhistoriska inventeringen visade att det inom 
undersökningsområdet förutom spårområden även finns tidigare upplagsytor för 
slipers, f.d. oljedepåer, en bilservice som brunnit ner, en tidigare verkstad, 
handelslokaler etc (WSP, 2017). En sammanställning av de historiska verksamheterna 
och dess lägen visualiseras i Figur 7 med tillhörande beskrivningar i Tabell 2.  

Inga övriga potentiellt förorenande verksamheter har identifierats inom 
undersökningsområdet. 
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Figur 7: Visualisering av tidigare verksamheters lokalisering (WSP, 2017). 
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Tabell 2: Sammanställning av verksamheter inom undersökningsområdet (WSP, 2017). 

Nr Verksamhet Beskrivning Möjlig förorening 

1 F.d. spårområde Stickspår. Troligtvis ej hantering av FA. Tåg har stått 
uppställda.  

Metaller, 
oljekolväten, PAH 

2 Kontorsbyggnad Kontor  

3 F.d. oljedepå Caltex Oil AB, Sundsvall. Inga synliga spår ovan mark 
nu. Något osäkert läge på karta. 

Oljekolväten, PAH 

4 F.d. oljedepå Sveriges oljekonsumenters riksförbund. Inga synliga 
spår ovan mark nu. Något osäkert läge på karta. 

Oljekolväten, PAH 

5 F.d. oljedepå AB Svenska Shell, Stockholm. Inga synliga spår ovan 
mark nu. Något osäkert läge på karta 

Oljekolväten, PAH 

6 F.d. oljedepå Svenska Gulf Oil Company AB. Inga synliga spår ovan 
mark nu. Något osäkert läge på karta. 

Oljekolväten, PAH 

7 Upplag Upplag av slipers PAH, metaller 

8 Spedition Tidigare omlastning av gods, senast av DHL.  Metall,oljekolväten. 

9 Timmerupplag Ungefärligt läge för område där timmer mellanlagrades i 
väntan på tågtransport, 

Fenoler 

10 Butikslokal, 
garage, 
maskinhall etc 

Från 1930-talet hade Norrbottens Lantmannaförbund 
magasin på platsen. Verksamheten omfattade förutom 
försäljning och lagerhållning av produkter till jord- och 
skogsbruk. Senare även försäljning av byggmaterial.  

 

Läckage av 200 liter olja någonstans på fastigheten. Ej 
åtgärdat. Information saknas om detta i kommunens 
diarium. 

Oljekolväten, 

PAH, metall 

11 Sjöbergs 
bilservice 

Bilverkstad med många bilar uppställda runt byggnaden. 
Brann ner 2011. I samband med sanering av brandrester 
uppmärksammades oljefilter i en grop som sedan fyllts 
igen. Åtgärdat.  

 

Tidigare har det funnits en däckverkstad på platsen 
(1980-1990-talet). I dagsläget används området för 
uppställning av maskiner och utrustning. 

Oljekolväten, 

PAH, metall, 

dioxiner, PCB 

12 Magasin Förråd för hushållsprodukter, aktivt redan på 1930-talet. 
Det är inte känt när magasinen revs. 

 

13 Magasin  

14 Virkesterminal Från 1975 fram till 1985. Virke lastades om från lastbil 
till järnvägsvagn. Fordon för virkeshanteringen har stått 
uppställda. Området har även nyttjats för uppställning 
av containrar fram till mitten av 90-talet. 

Fenol 

15 Spårområde Stickspår som nyttjats för uppställning av tåg/tågvagnar 
vid lastning av virke från virkesterminalen. 

Metall, 

oljekolväten, 

PAH (kreosot) 

16 Godsmagasin Ingen verksamhet i dagsläget. Var tidigare magasin åt 
bussgods (från 1989) och innan det åt SJ. Då skedde 
omlastning och lossning av gods, men inget farligt gods. 
Verksamheten upphörde 2002. 

 

17 Flerbostadshus   

18 Garagelänga  Metall, olja, PAH 

19 Flerbostadshus   
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7 Tidigare undersökningar 
Under åren 2002 till 2018 har det inom området utförts en rad olika undersökningar. 
De flesta utav dessa har utförts under åren 2016-2018. De bedömningsgrunder och 
jämförvärden som använts för bedömning av undersökningarnas resultat redovisas 
under avsnitt 7.1. Utförda undersökningar redovisas under avsnitt 7.2. 
Sammanställningen av de erhållna resultaten för samtliga undersökningar har legat till 
grund för bedömningen av områdets samlade föroreningssituation, undantaget de 
osäkerheter som finns.  

7.1 Bedömningsgrunder och jämförvärden 

7.1.1 Jord  
Analysresultaten för jord har jämförts med bakgrundshalter för metaller i Sverige 
enligt Naturvårdsverkets rapport 4976, Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) samt med tidigare redovisade framtagna 
platsspecifika riktvärden för området.  

7.1.2 Klorerade lösningsmedel (CAH) i vatten 
För bedömning av klorerade lösningsmedel i grundvatten har uppmätta halter jämförts 
med gränsvärden från Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) för 
dricksvatten, världshälsoorganisationens riktvärden för dricksvatten (WHO, 2011) 
samt holländska riktvärden (VROM, 2000). För de holländska riktvärdena har både 
”target value” och ”intervention value” använts. ”Target value” anger att marken är 
påverkad, medan ”intervention value” anger den nivå där sanering bedöms krävas. 

7.1.3 Klorerade lösningsmedel (CAH) i porluft 
För luft har uppmätta halter jämförts med riktvärden från United States Environmental 
Protection Agency (USEPA, 2015), från World Health Organization (WHO, 2000), 
Danska luftkvalitetskriterier för inomhusluft (Miljøstyrelsen, 2014) och Svenska 
arbetsmiljöverkets nivågränsvärden för exponering under en arbetsdag (AFS, 2015). 
Riktvärdena är framtagna som hälsobaserade riktvärden för inomhusluft.  

7.1.4 Petroleumförorening i grundvatten 
För bedömning av alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX och PAH i grundvattnet har 
uppmätta halter i första hand jämförts med Svenska petroleuminstitutets förslag till 
riktvärden för bensinstationer. Uppmätta halter har även jämförts med Holländska 
riktvärden angående påverkat/kraftigt påverkat grundvatten.  

7.2 Tidigare utredningar och undersökningar 

7.2.1 Miljöteknisk markundersökning 2002 (Scandiakonsult) 
Under 2002 utförde Scandiakonsult Sverige AB en miljöteknisk markundersökning på 
delar av det nu aktuella området. Undersökningen bestod av skruvprovtagning av jord 
i 13 punkter, varav grundvattenrör installerades i 5 av dem. Analyser av jord och 
grundvatten utfördes med avseende på metaller och jord. I två grundvattenprover 
analyserades även fenoxisyror.  

Analysresultaten visade på förhöjda halter av bly (>KM) i en provpunkt i jord samt 
halter av arsenik över MKM och halter av koppar och kobolt över KM i en provpunkt. 
Två av provpunkterna visade på innehåll av aromater, alifater och TEX i jorden. I 
grundvatten kunde inga förhöjda halter av metaller detekteras. Grundvattnet visade 
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däremot påverkan av alifater, aromater, xylener, toluen, etylbensen, bensen och PAH. 
Analyserna visade att det finns halter av alifater >C10-C12, alifater >C8-C10 och 
bensen som överstigande riktvärden för ångor i byggnader samt halter av alifater 
>C5-C8 som överstiger riktvärdet för miljörisker i ytvatten (punkt BH 7). I 
grundvatten från BH 5 finns halter av alifater >C10-C12 som översteg riktvärdet för 
ångor i byggnader (WSP, 2017). 

I en punkt på parkeringen på Engelsmannen 1 återfanns förhöjda halter av arsenik i 
jord. Förhöjda halter av organiska föroreningar påträffades främst på planen mellan 
Norska vägen och fastigheten Gällivare 80:1 En bedömning av området enligt MIFO 
utfördes och klassades till riskklass 2, stor risk (WSP, 2017). 

7.2.2 Ansvarsutredning 2006  
Golder Associates AB tog under 2006 fram ett underlaglag vilket MAQS Law Firm 
sedan använde för att göra en översiktlig bedömning av ansvarsfrågan avseende 
ansvaret för utredningar och åtgärder av föroreningar inom fastigheten Gällivare 80:1 
samt Gällivare 12:59. 

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 (WSP, 2017). Ansvarsutredningen har ej erhållits i sin helhet inför 
framtagandet av denna åtgärdsutredning.  

7.2.3 Miljöteknisk markundersökning 2016 (WSP) 
Under december 2016 utförde WSP på uppdrag av MAF Arkitektkontor AB en 
geoteknisk och miljöteknisk undersökning inom området. Syftet med den miljötekniska 
undersökningen var att ge en översiktlig bild av föroreningssituationen samt att 
undersöka om området kräver riskreducerande åtgärder för att göra området lämpligt 
för bostadsbebyggelse. Prover uttogs från områden som ur historisk synpunkt var 
intressanta lägen. 

Fältobservationerna indikerade petroleumprodukter inom den plan som är belägen 
mellan Norskavägen och byggnaderna (i och omkring yta 4, 5, 6 och 9 i Figur 5). 
Mätningar (PID) och lukt tydde på att förorening förekommer inom hela det 
undersökta djupet. 

Markundersökningen visade att det inom området förekommer halter av arsenik, bly, 
kadmium, kobolt, koppar, bensen, xylen, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH och 
PCB i jord som överstiger riktvärdet för KM. I vissa fall överstiger uppmätta halter 
även Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning 
(MKM).  

Området bedömdes som förorenat med avseende på ovan nämnda ämnen. 
Föroreningskälla för de alifatiska och aromatiska kolvätena, samt delar av de PAH-
föroreningar som påträffats, bedömdes härstamma från de oljedepåer som tidigare 
fanns inom området. Bedömningen gjordes att genomförda undersökningar tydde på 
att kolväteföroreningarna sprids med grundvattnet i riktning mot Vassaraträsk. De 
diffusa metallföroreningar som återfanns inom undersökningsområdet bedömdes ha 
sitt ursprung från de tidigare verksamheterna inom området.  

7.2.4 Kompletterande markundersökning och åtgärdsutredning 2017 
(WSP) 

Under 2017 utfördes en kompletterande markundersökning inom området då syftet 
bland annat var att om möjligt avgränsa de tidigare påträffade föroreningarna. 
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Provtagning skedde av både jord och grundvatten, och analys utfördes främst med 
avseende på metaller och petroleumprodukter. Ett visst urval av prover analyserades 
med avseende på PCB och klorerade lösningsmedel. 

Inom den del av området (Område 11, Figur 7), där en bilverkstad brann ner under 
2011, var avsikten att i marken utta prover med avseende på dioxin. Marken var dock 
inte tillgänglig vid provtagningstillfället, men då inga brandrester/aska ska ha synts till 
och då området ska ha blivit brandsanerat tidigare ansågs risken för förekomst av 
dioxin vara låg. 

Inom undersökningen uttogs grundvattenprover i sju punkter över området. Bensen i 
halter över riktvärdet för dricksvatten (>1 μg/l) påvisades i fyra av dessa provpunkter. 
I en av punkterna överskreds uppmätt halt risk för ånga i byggnader (>50 μg/l). I 
grundvatten nedströms oljedepåerna fanns även halter av PAH L, alifatiska och 
aromatiska kolväten i halter över riktvärden. Grundvatten inom oljedepåområde 
(provpunkt 17W005) påvisade oljekolväten, men i halter under riktvärden. Baserat på 
sammansättningen av oljekolväten bedömdes ursprunget vara bensin (WSP, 2018). 

Grundvattenrör BH 7, i de centrala delarna av området, bedömdes utgöra en lågpunkt 
av grundvattennivån. I denna punkt påträffades högst halter av oljekolväten.  

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 fyra av grundvattenrören analyserades klorerade lösningsmedel i grundvattnet. I två 
av dessa rör (Gv17W005 och Gv17W016) detekterades diklormetan samt 1,2-
dikloretan i halter just över detektionsgränsen (0,1-0,19 μg/l). Halterna överskred de 
holländska riktvärdena för ”target value” men underskred ”intervention value” (VROM, 
2000). Klorerade lösningsmedel är dock tunga föroreningar som lägger sig på botten 
av grundvattenprofilen, ofta på berg eller på tätt material. De uttagna proverna är ej 
uttagna i botten på grundvattenprofilen utan i grundvattenprofilen. Högre halter av 
klorerade lösningsmedel skulle därför kunna påträffas djupare ner i 
grundvattenprofilen.  

Resultatet visade att den förorening som påträffats inom oljedepåområdet sträcker sig 
från markytan ner till grundvattenytan, minst till 3 meter under markytan. Det 
bedömdes också sannolikt att förorening kan påträffas delvis även under 
grundvattenytan och sannolikt också att djupare jord i strömningsriktningen är 
förorenad även utanför depåområdet. Föroreningen, av främst oljekolväten, är så pass 
omfattande att sanering bedömdes krävas i både jord och grundvatten innan bostäder 
kan byggas (WSP, 2018). 

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. Det bedömdes dock att det främst inom tre områden 
finns behov för riskreduktion innan bostäder kan byggas. Dessa områden utgörs av 
området för de före detta oljedepåerna samt de områden som i undersökningen 
benämndes ”norra spårområdet” och ”södra spårområdet”.  

WSP rekommenderade att provtagningen ytterligare skulle kompletteras med 
provgropar samt stickprov med borrbandvagn, detta för att avgränsa förorening i 
djupled. De rekommenderade även en kompletterande provtagning i rutsystem inom 
spårområdet. Detta då det inom spårområdet finns en diffus förorening av metaller 
och PAH. En systematisk provtagning av ytlig jord  i rutsystem om 20x20 meter skulle 
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avgränsa den diffusa föroreningen samt förklassificera området inför fortsatta 
åtgärder. Detta kan utföras innan, eller i samband med, avhjälpandeåtgärder inom 
området.  

I Figur 8-9 redovisas undersökningsområdet med samtliga provpunkter markerade, 
både provpunkter utförda år 2016 och år 2002. Provpunkter utförda år 2002 är 
benämnda med ett enkelt löpnummer medan provpunkter från år 2016 och 2017 har 
en beteckning som börjar med 16/17W. Provpunkter där halter över KM uppmätts har 
markerats med en röd punkt. 
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Figur 8: Provdjup 0-1 meter under markytan (m u my) 
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Figur 9: Provdjup > 1 m u my 
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7.2.5 Geofysisk undersökning 2018 (ÅF) 
Inför kompletterande undersökning av klorerade lösningsmedel i grundvatten inom 
området utfördes geofysiska resistivitetsmätningar för att ta reda på avståndet till 
berg. Avstånd till berg ansågs vara väsentligt eftersom grundvattenrörens filter 
behövde installeras på bergdjup och eventuella bergsklackar undvikas. Resultatet från 
den geofysiska undersökningen utmynnade i ett tolkat bergdjup vilket visualiseras i 
Figur 8. Gröna punkter redovisar punkter med erhållet resistivitetresultat. Resultatet 
mellan punkterna är interpolerat från omgivande information och osäkerheterna är 
därmed stora. Avståndet till berg i röda områden i Figur 10 är större än i de blå 
områdena.  

 

Figur 10: Tolkat bergdjup från utförd geofysisk undersökning. Observera att det finns stora 
osäkerheter med tolkningen mellan de gröna punkterna på kartan.  
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7.2.6 Kompletterande markundersökning, flyktiga kolväten 2018 (ÅF) 
ÅF Infrastructure AB fick i uppdrag av Gällivare kommun att utföra en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning på området ”Norskavägen” i Gällivare kommun. Syftet 
med den kompletterande undersökningen var att undersöka förekomsten av flyktiga 
kolväten, däribland klorerade lösningsmedel, inom området. Undersökningen utfördes 
med avseende på klorerade lösningsmedel i grundvatten och porgas, samt med 
avseende på metan, etan, eten, alifater, aromater, PAH och BTEX i grundvatten. 

Inom undersökningen installerades grundvattenrör (PEH plast) i nio djupa borrpunkter 
(till berg) med filter placerade i botten för undersökning med avseende på klorerade 
lösningsmedel. I fyra av punkterna installerades även ett ytligt grundvattenrör för att 
undersöka förekomst av petroleumprodukter. Resultatet avseende klorerade 
lösningsmedel visade att samtliga analyserade parametrar underskrider laboratoriets 
detektionsgräns och därmed även de jämförvärden som beskrivs under avsnitt 7.2. 
Klorerade lösningsmedel har alltså inte detekterats i grundvattnet inom den 
genomförda undersökning. Resultatet avseende petroleumföreningar visade på 
förekomst av alifater, aromater, PAH och BTEX. Högst halter detekterades i och i 
närheten av området för den före detta oljedepån där grundvattnet är kraftigt 
påverkat och flertalet ämnen överskrider riktvärdet från SPBI för dricksvatten. I 
resterande grundvattenrör konstaterades en svag påverkan av PAH. En 
sammanfattande bedömning av resultatet redovisas i Tabell 3. 

Provtagning av porluft med avseende på klorerade lösningsmedel och dess 
nedbrytningsprodukter utfördes i fem punkter. Resultatet visade att samtliga 
analyserade parametrar i tre av provpunkterna (02, 03 samt 05) underskrider 
laboratoriets detektionsgräns. I provpunkt 01 detekterades tetraklormetan strax över 
detektionsgräns. I Provpunkt 04 detekterades tetraklormetan strax över 
detektionsgräns och även nedbrytningsprodukten 1,1-dikloretan detekterades (8,2 
µg/m³). Inga parametrar överskrider dock jämförvärdena som beskrivs under avsnitt 
7.3. För 1,1-dikloretan finns inga jämförvärden.  

I de analyserade proverna för metan, etan och eten har metan detekterats i samtliga 
tre provpunkter. I ett av grundvattenrören, GV02, detekterades även etan och eten.  
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Tabell 2: Sammanfattande bedömning av resultat, redovisat per grundvattenrör. 

Grundvattenrör Resultat 

18AF_GV01  Kraftigt påverkat av bensen och xylener.  
 Påverkat av toluen och etylbensen samt PAH och aromater. 
 Bensen överskrider riktvärdet för risk för ånginträning i 

byggnader. 

18AF_GV02  Kraftigt påverkat av bensen, etylbensen och xylener samt 
alifater. 

 Påverkat av aromater, toluen och PAH.  
 Bensen, xylener och lätta alifater (>C5-C8) överskrider riktvärdet 

för miljörisk för ytvatten.  
 Alifater >C10-C12 överskrider riktvärdet för risk för ånginträning 

i byggnader. 

18AF_GV03A-B  Påverkat av bensen, etylbensen, xylener, aromater och PAH.  

18AF_GV04A-B  Kraftigt påverkat av bensen, etylbensen, xylener och alifater.  
 Påverkat av Toluen, PAH och aromater.  
 Xylener och lätta alifater (>C5-C8) överskrider riktvärdet för 

miljörisk för ytvatten. 
 Bensen, aromater >C8-C10 och alifater >C10-C12 överskrider 

riktvärdet för risk för ånginträning i byggnader. 

18AF_GV05  Kraftigt påverkat av xylener.  
 Påverkat av bensen, toluen, etylbensen och PAH. Samt alifater 

och aromater.  

18AF_GV06A-B  Påverkat av PAH-L (naftalen).  

18AF_GV07A-B  Påverkat av PAH.  

18AF_GV08  Påverkat av PAH-L (naftalen).  

18AF_GV09  Påverkat av PAH-L (naftalen).  

 

I Figur 9-10 redovisas undersökningsområdet med samtliga provpunkter markerade. 
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Figur 11: Placering av provpunkter. Röda punkter markerar placering av porgasspjut. Blåa 
punkter med röd ytterkant markerar punkter för enbart djupa grundvattenrör. Blå punkter med 
grön ytterkant markerar punkter för både djupa och ytliga grundvattenrör.  
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Figur 12: Placering av provpunkter på karta över bedömningen av bergdjup.  
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8 Föroreningssituation 
De tidigare utförda markundersökningarna visar att det finns förorenad fyllning inom 
området överskridande de framtagna platsspecifika riktvärdena (PSRV). I vissa fall har 
uppmätta halter även överskridit Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Sammansättningen av påträffade föroreningar i 
fyllnadsmassorna tyder på att föroreningarna härstammar från den verksamhet som 
historiskt har bedrivits inom området. För sammanställning av uttagna jordprover, se 
Bilaga 1.  

Inom området för oljedepån finns en förorening av petroleum som sträcker sig från 
markytan ner till grundvattenytan (WSP, 2018). Det är även sannolikt att föroreningen 
sträcker sig djupare än så, det är dock inte utrett huruvida föroreningen förekommer 
på djupare jordnivåer. I ytlig jord bedöms dock petroleumföroreningen inom 
depåområdet vara avgränsad (på grund av ej uppmätta halter i omkringliggande 
provpunkter.  

Tidigare undersökningar har visat att PCB kan förekomma i låga halter inom området, 
detta bedöms dock inte vara något som är styrande för risken inom området. På grund 
av den brand som härjade inom området år 2011 skulle spår av dioxin kunna finnas. 
Brandresterna ska dock vara sanerade och ingen aska har påträffats vid 
undersökningarna.  

I grundvattnet har förhöjda halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom och nickel 
påträffats. Halterna är jämförda med Naturvårdsverkets tillståndsindelning för 
förorenat grundvatten, Tabell 3. Även petroleumföreningar som alifater, aromater, 
PAH och BTEX har detekterats i grundvattnet, Tabell 4-5. Naftalen (vilket ingår i PAH 
L) har påträffats i samtliga grundvattenrör. Högst föroreningshalter har detekterats i 
och i närheten av området för den före detta oljedepån där grundvattnet är kraftigt 
påverkat. Grundvattnet är dock kraftigare påverkat i oljedepåns utkanter (GV1, GV2 
och GV4) jämfört med grundvattnet inom oljedepån (GV3), Tabell 6. 

 

Tabell 3: Analysresultat för grundvatten ställt mot riktvärden från Naturvårdsverkets 
tillståndsindelning för förorenat grundvatten. 

  
Naturvårdsverkets riktvärden Grundvatten (WSP) 

Ämne Enhet 
Mindre 

allvarligt 
Måttligt 
allvarligt Allvarligt 

Mycket 
allvarligt 

Gv17W 
005 

Gv17W 
007 

Gv17W 
010 

Gv17W 
016 BH5 BH7 BH9 

As μg/l <50 50-150 150-500 >500 0,22 <0,020 <0,020 0,21 <1 2,62 <1 

Ba μg/l     140 200 80 98 156 212 197 

Pb μg/l <10 10-30 30-100 >100 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 3,69 8,26 0,85 

Cd μg/l <5 5-15 15-50 >50 <0,020 <0,020 0,084 <0,020 0,935 0,0762 0,298 

Co μg/l     13 2,2 7,7 16 7,66 6,55 6,69 

Cu μg/l < 2000 2000-6000 6000-
20000 >20000 0,47 <0,020 1,5 0,65 8,43 21,3 1,38 

Cr μg/l <50 50-150 150-500 >500 0,36 0,4 <0,020 0,23 3,3 8,71 0,748 

Ni μg/l <50 50-150 150-500 >500 3,5 2,1 9 2,6 10,9 6,26 3,58 

V μg/l     0,48 0,21 0,26 0,37    

Zn μg/l     2,6 1,6 30 5 44,3 56,6 39,4 
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Tabell 4: Analysresultat av grundvatten (WSP) ställt mot Holländska riktvärden samt SPBI:s riktvärden för dricksvatten, ångor i byggnader och miljörisker i ytvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Naturvårdsverkets riktvärden Holländska riktvärden SPBI Grundvatten (WSP) 

Ämne Enhet Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt Mycket 
allvarligt 

Target 
value 

Intervention 
value 

Dricksvatten Ångor i 
byggnader 

Miljörisker 
i 

Ytvatten 
Gv17W005 Gv17W007 Gv17W010 Gv17W016 Bh5 Bh7 Bh9 

Bensen μg/l - - - - - 30 0,5 50 500 0,77 < 0,00050 < 0,00050 12 25 130 1,1 

Toluen μg/l - - - - - 1000 40 7000 500 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 5 260 5,2 

Etylbensen μg/l - - - - - 150 30 6000 500 4,2 < 0,0010 < 0,0010 3,2 0,8 62 0,8 

M/P/O-Xylen μg/l - - - - -         13 < 0,0010 < 0,0010 2,8 7,4 310 7,4 

Summa TEX μg/l                   18 < 0,0020 < 0,0020 6,5       

Alifater >C5-C8 μg/l - - - - - - 100 3000 300 31 < 0,020 < 0,020 23 15 780 <10 

Alifater >C8-C10 μg/l - - - - - - 100 100 150 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 <10 110 <10 

Alifater >C10-C12 μg/l - - - - - - 100 25 300 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 29 48 19 

Alifater >C5-C12 μg/l                   39 < 0,030 < 0,030 < 0,030       

Alifater >C12-C16 μg/l - - - - - - 100   3000 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 11 77 <10 

Alifater >C16-C35 μg/l - - - - - - 100   3000 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 31 99 11 
Alifater >C12-C35 μg/l                   < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050       

Aromater >C8-C10 μg/l - - - - -   70 800 500 22 < 0,010 < 0,010 < 0,010 31 1500 11 

Aromater >C10-C16 μg/l - - - - - - 10 10000 120 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010       

Aromater >C16-C35 μg/l - - - - - - 2 25000 5 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050       

Oljetyp < C10                    Bensin Utgår Utgår Bensin       

Oljetyp > C10                    Utgår Utgår Utgår Utgår       

Benso(a)antracen μg/l - - - - 0,0001 0,5 - - - < 0,0010 < 0,0010 < 0,010 < 0,0010 <0,1 <0,1 <0,1 

Krysen μg/l - - - - 0,003 0,2 - - - < 0,0010 < 0,0010 < 0,010 < 0,0010 <0,1 <0,1 <0,1 

Benso(b,k)fluoranten μg/l                   < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020       

Benso(a)pyren μg/l - - - - 0,0005 0,05 - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l - - - - 0,0004 0,05 - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Dibenso(a,h)antracen μg/l - - - - - - - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Summa cancerogena PAH μg/l                   < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 <0,35 <0,35 <0,35 

Naftalen μg/l - - - - 0,01 70 - - - 1,1 < 0,020 < 0,020 0,43 0,69 18 0,35 

Acenaftylen μg/l - - - - - - - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Acenaften μg/l - - - - - - - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 0,26 <0,1 

Fluoren μg/l - - - - - - - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,012 <0,1 0,65 <0,1 

Fenantren μg/l - - - - 0,003 5 - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 0,63 <0,1 

Antracen μg/l - - - - 0,0007 5 - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,011 <0,1 <0,1 <0,1 

Fluoranten μg/l - - - - 0,003 1 - - - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Pyren μg/l - - - -           < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Benso(g,h,i)perylen μg/l                   < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,1 <0,1 <0,1 

Summa övriga PAH μg/l - - - - - -       1,2 < 0,30 < 0,30 0,49 0,69 20 0,35 

PAH, summa L μg/l - - - - - - 10 2000 120 1,1 < 0,20 < 0,20 0,44 0,69 18,26 0,35 

PAH, summa M μg/l - - - - - - 2 10 5 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0 1,28 0 

PAH, summa H μg/l - - - - - - 0,05 300 0,5 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0 0 0 

Diklormetan μg/l - - - - 0,01 1 - - - 0,1 < 0,10 < 0,10 0,19       

Triklormetan μg/l                   < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

Tetraklormetan μg/l                   < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

Trikloreten μg/l - - - - 24 500 - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

Tetrakloreten μg/l                   < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

1,1-Dikloretan μg/l - - - - 7 900 - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

1,2-Dikloretan μg/l - - - - 7 400 - - - 0,12 < 0,10 < 0,10 0,11       

1,1,1-Trikloretan μg/l - - - - 0,01 300 - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

1,1,2-Trikloretan μg/l - - - - 0,01 130 - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

cis-1,2-Dikloreten μg/l                   < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       

trans-1,2-Dikloreten μg/l                   < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       
Vinylklorid μg/l - - - - 0,01 5 - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10       
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Tabell 5: Analysresultat för grundvatten (2018) ställt mot riktvärden från SPBI för bensinstationer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6:  Analysresultat för grundvatten (2018) ställt mot holländska riktvärden angående påverkat/kraftigt påverkat grundvatten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  SPBI-RV 18AF_ 

Ämne Enhet Dricksvatten 
Ångor i 

byggnader 
Miljörisker 
Ytvatten 

Haltnivå, 
risk för 
fri fas 

GV1 GV2 GV3A GV3B GV4A GV4B GV5 GV6B GV7B GV8 GV9 

Alifater >C5-C8 µg/l 100 3000 300 2000 73 680 90 < 10 < 10 633 60 < 10 < 10 < 10 < 10 
Alifater >C8-C10 µg/l 100 100 150 1000 < 10 13 < 10 < 10 < 10 24 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Alifater >C10-C12 µg/l 100 25 300 1500 < 10 32 < 10 < 10 < 10 31 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Alifater >C12-C16 µg/l 100 - 3000 3000 < 10 27 10 < 10 < 10 45 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Alifater >C16-C35 µg/l 100 - 3000 2000 < 10 28 18 49 < 10 51 18 < 10 25 24 < 10 
Aromater >C8-C10 µg/l 70 800 500 3000 115 584 82,1 - 0,23 1660 64,4 < 0,30 0,05 < 0,30 < 0,30 
Aromater >C10-C16 µg/l 10 10000 120 500 5,99 28,6 7,6 < 0,775 < 0,775 110 6,2 < 0,775 < 0,775 < 0,775 < 0,775 
Aromater <C10-C35 µg/l 2 25000 5 40 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Bensen µg/l 0,5 50 500 10000 66,6 530 19 6,29 1,7 245 16,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 
Toluen µg/l 40 7000 500 10000 66,5 492 6,9 0,22 < 0,20 341 11,2 0,2 0,28 0,25 < 0,20 
Etylbensen µg/l 30 6000 500 2000 50 360 7,39 < 0,20 < 0,20 350 16,7 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 
Xylener, summa µg/l 250 3000 500 3000 150 1400 45 0,52 0,35 1700 75 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 
PAH, summa L µg/l 10 2000 120 150 9,1 40 4,8 0,013 0,03 4,1 6,1 0,01 0,04 0,03 0,014 
PAH, summa M µg/l 2 10 5 10 0,13 0,67 0,27 0,036 < 0,025 2,7 0,25 < 0,025 0,1 < 0,025 < 0,025 
PAH, summa H µg/l 0,05 300 0,5 1 < 0,040 < 0,12 < 0,12 < 0,040 < 0,040 < 0,12 < 0,12 < 0,040 0,04 < 0,040 < 0,040 
MTBE µg/l 20 20000 5000 300000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

  Holländska riktvärden 18AF_ 

Ämne Enhet 
Påverkat Kraftigt 

påverkat 
GV1 GV2 GV3A GV3B GV4A GV4B GV5 GV6B GV7B GV8 GV9 

Bensen µg/l 0,2 30 66,6 530 19 6,29 1,7 245 16,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Toluen µg/l 7 1000 66,5 492 6,9 0,22 < 0,20 341 11,2 0,2 0,28 0,25 < 0,20 

Etylbensen µg/l 4 150 50 360 7,39 < 0,20 < 0,20 350 16,7 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Xylener, summa µg/l 0,2 70 150 1400 45 0,52 0,35 1700 75 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Naftalen µg/l 0,01 70 9 40,2 4,74 < 0,010 0,026 3,15 6 0,014 0,028 0,025 0,014 

Fenantren µg/l 0,003 5 0,038 0,221 0,068 0,025 < 0,010 0,936 0,059 < 0,010 0,018 < 0,010 < 0,010 

Antracen µg/l 0,0007 5 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 0,036 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Fluoranten µg/l 0,003 1 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 0,032 < 0,010 < 0,010 

Bens(a)antracen µg/l 0,0001 0,5 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 0,013 < 0,010 < 0,010 

Krysen µg/l 0,003 0,2 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 0,011 < 0,010 < 0,010 

Bens(k)fluoranten µg/l 0,0004 0,05 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

bens(a)pyren µg/l 0,005 0,05 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

benso(ghi)perylen µg/l 0,0003 0,05 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

indeno(123cd)pyren µg/l 0,0004 0,05 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,029 < 0,029 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

MTBE µg/l - 9200 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 



 
 

RAPPORT 

ÅF-Infrastructure AB, Föreningsgatan 7C, SE-98131  Sverige 
Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Kiruna, www.afconsult.com 
Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 
 
Åtgärdsutredning, Norskavägen  Sida 28 (47) 

Genomförda undersökningar har inte visat någon påverkan av klorerade lösningsmedel 
i grundvattnet på fastigheten, se Tabell 7. Det kan dock finnas klorerade 
lösningsmedel i grundvattenpelaren, delvist löst, vilket tidigare undersökningar 
indikerar. Klorerade lösningsmedel har dock påvisats i porluften på två ställen, Tabell 
8, men påvisade halter har varit låga och inte överskridit några riktvärden. Klorerade 
lösningsmedel bedöms inte vara en risk på området utifrån utförda undersökningar. 
Spår av klorerade lösningsmedel finns dock. Källan bedöms inte finnas på området.  

Tabell 7: Analysresultat från grundvattenprovtagningen avseende klorerade lösningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter. 

    

Tabell 8: Analysresultat från porgasprovtagningen. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne Enhet GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 GV6A GV7A GV8 GV9 

Diklormetan μg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

1,1-dikloretan μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

1,2-dikloretan μg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 

Trans-1,2-
dikloreten 

μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Cis-1,2-
dikloreten 

μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

1,2-
diklorpropan 

μg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Triklormetan 
(kloroform) μg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 

Tetraklormetan 
(koltetraklorid) μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

1,1,1-
trikloretan μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

1,1,2-
trikloretan μg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Trikloreten μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Tetrakloreten μg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Vinylklorid μg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

1,1-dikloreten μg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Ämne Enhet 
Luft_18AF 

01 02 03 04 05 

Tetraklormetan μg/m³ 0,33 < 0,28 < 0,26 0,46 < 0,34 

Triklormetan μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

       

Tetrakloreten μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

Trikloreten μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

Trans-1,2-dikloreten μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

Cis-1,2-dikloreten μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

1,1-dikloreten μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

Vinylklorid μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

Kloretan μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

       

1,1,1-trikloretan μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 

1,1-dikloretan μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 8,2 < 0,34 

1,2-dikloretan μg/m³ < 0,26 < 0,28 < 0,26 < 0,41 < 0,34 
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9 Osäkerheter 
Trots utförda undersökningar inom området kvarstår osäkerheter. Detta grundar sig 
främst på att det aktuella området är mycket stort, vilket gör det mycket kostsamt att 
undersöka i sin helhet. Osäkerheter påverkar bedömningen av området, samt 
bedömningen av tillämpbara åtgärder för riskreduktion.  

De osäkerheter som finns inom området utgörs främst av följande: 

 Begränsat antal analyser inom området. 
Med tanke på områdets storlek är enbart ett fåtal analyser utförda. Uttagna 
prover ska räknas som stickprover som inte ger en sanning, utan enbart en 
indikation om områdets beskaffenheter. Stickprover kan innebära att hot spots 
missas. Delområden där tätare prover är uttagna kan anses vara bättre 
utredda jämfört med områden med enbart ett fåtal prover.  

 Stor variation i uppmätta halter i jord. 
Jordprover från tidigare undersökningar uppvisar stor variation i uppmätta 
halter, detta ger en stor osäkerhet i bedömningen av representativa halter på 
området vilket också påverkar bedömningen av riskreduktion. Ett större antal 
prover inom samma delområden skulle även det ge en bättre skattning av 
representativa halter för området.  

 Förorening ej avgränsad. 
Påträffade föroreningar är inte avgränsade i plan eller profil vilket ger stora 
osäkerheter vid bedömningen om behov av riskreduktion. På vissa områden, 
där metaller påträffats i förhöjda halter i ytligt liggande jordlager, är 
föroreningen avgränsad i profil men ej i plan. En avgränsning skulle kunna ske 
med hjälp av provtagning i rutsystem, vilket skulle belysa heterogeniteten på 
området och utgöra ett bättre underlag för bedömningen av området.  

 Oljedepåområdet är förorenat ner till grundvattenytan. 
Området för de före detta oljedepåerna anses vara förorenat i sin helhet ner 
till grundvattenytan, detta utifrån resultat av tidigare undersökningar. Det kan 
dock finnas variationer inom området vilket inte belysts på grund av de 
begränsade antalet uttagna prover inom området. Inte heller är föroreningen 
avgränsad i plan. Provtagning i rutsystem inom området skulle ge en bättre 
avgränsning samt belysa variationerna inom området. 

 Föroreningssituationen i jord under grundvattenytan för oljedepåerna. 
Det finns ingen information om föroreningssituationen i jord under 
grundvattenytan för området för oljedepåerna. Förorening har konstaterats ner 
till grundvattenytan samt i grundvatten inom området vilket indikerar att det 
är sannolikt att förorening även förekommer i djupare liggande jordlager. Det 
finns dock ingen information om avgränsning i profil eller information om 
halter.  

 Föroreningsspridning i jord från oljedepåområdet.  
I dagsläget finns ingen information om huruvida föroreningar från 
oljedepåområdet har spridits med grundvattnet och förorenat djupare liggande 
jordlager i grundvattnets strömningsriktning. Grundvatten har konstaterats 
förorenat utanför de gamla oljedepåerna, varför det är sannolikt att en 
föroreningstransport kan ha skett och föroreningar fastlagts i djupare liggande 
jordlager.  

 Föroreningssituationen underliggande befintliga byggnader.  
Ingen information har kunnat erhållas om eventuell föroreningssituation 
underliggande befintliga byggnader på området.  
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 Grundvattnets strömningsriktning.  
Ingen ordentlig utredning om grundvattnets strömningsriktning är utförd. 
Antaganden görs om att strömningsriktningen är mot Vassaraträsk. Viss 
strömning kan dock ske åt andra håll då det lutar svagt neråt österut. Ingen 
tydlig strömningsriktning kan ses utifrån befintlig marks lutning.  

 Nästan inga uttagna prover på större djup.  
Tidigare undersökningar har inte omfattat analyser av jord på större 
djupnivåer. Det kan därför inte göras någon större bedömning om 
föroreningssituationen i djup. Detta påverkar bedömningen av områdets 
medelhalter och representativa halter.  

 Klorerade lösningsmedel.  
Klorerade lösningsmedel har i två grundvattenrör detekterats löst i 
grundvattenpelaren. I två porgasprover har också klorerade lösningsmedel och 
dess nedbrytningsprodukter påträffats. Dock ej i halter överskridande 
riktvärden. När prover uttogs ner på berg (botten av grundvattenpelaren) har 
inga klorerade lösningsmedel påträffats. Bedömningen görs att klorerade 
lösningsmedel ej är ett problem på området, det kan dock finnas spår av 
klorerade lösningsmedel löst i grundvattnet inom området. Källan anses inte 
finnas på berört område utan spåren av klorerade lösningsmedel härrör 
sannolikt från en föroreningsplym från en källzon utanför undersökt område. 
Viss osäkerhet finns dock i porgasmätningarnas tillförlitlighet då dessa utfördes 
under senhösten, dock i plusgrader. Optimala förhållanden skulle vara högre 
temperaturer, exempelvis under sommarhalvåret.  

 Skillnad mellan fältobservationer och laboratorieanalyser.  
Fältobservationer (PID, luktintryck etc) indikerar att föroreningen på 
oljedepåområdet är mer utbredd än vad laboratorieanalyserna indikerar. Detta 
kan bero på de lättflyktiga kolvätena som hinner avgå vid provuttag. Dessa 
kan dock komma att utgöra en problematik vid bebyggelse av marken då de 
kan påverka inomhusluft. Fältobservationer ska tas i beaktning vid en 
avgränsning.  

Identifierade osäkerheter bedöms dock inte förändra den totala bedömningen om att 
området kräver riskreduktion för att kunna bebyggas med bostäder. Osäkerheterna 
innebär istället svårigheter att bedöma mängd förorenad jord, kostnader och 
tillämpbara metoder för riskreduktion. Dock bör man med kompletterade utredningar 
kunna släcka några av de osäkerheter som i dagsläget finns. Detta skulle medföra en 
bättre tillförlitlighet på åtgärdsutredning och efterföljande riskvärdering.  

10 Förenklad riskbedömning 

10.1 Problembeskrivning  

10.1.1 Föroreningsnivå 
Trots kvarvarande osäkerheter visar utförda undersökningar på att området har en 
stor andel massor som klassas som förorenade över satta åtgärdsmål. Norra delen av 
området, och då särskilt området för den före detta oljedepån, klassas som kraftigt 
förorenat. Södra delen av området innehar lägre grad av förorening.  

Inom området finns en stor volym förorenade jord- och fyllnadsmassor. Även 
grundvattnet anses delvis vara förorenat, detta främst kring de norra delarna av 
området.  
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Högst föroreningsnivåer och i flest antal uttagna prover finns inom oljedepåområdet 
och inom norra och södra spårområdet. Inom oljedepåområdet finns förorening av 
lättare alifatiska och aromatiska kolväten, PAH och BTEX i både jord och grundvatten. 
Inom norra och södra spårområdet finns föroreningar bestående av metaller, PAH och 
oljekolväten. Även inom övriga delytor finns punkter där halter över riktvärden har 
uppmätts.  

10.1.2 Föroreningskällor  
Föroreningskälla för de alifatiska och aromatiska kolvätena, samt delar av de PAH-
föroreningar som påträffats, bedöms härstamma från de oljedepåer som tidigare fanns 
inom området. Föroreningskälla bedöms vara i jord och grundvatten är 
spridningsmedium. De diffusa metallföroreningar som återfanns inom 
undersökningsområdet bedöms ha sitt ursprung från de tidigare verksamheterna inom 
området.  

10.1.3 Påträffade föroreningars egenskaper  

Alifatiska och Aromatiska kolväten 
De kortare alifaterna (<C5 och C5-C12) och aromaterna (<C16) är flyktigare och mer 
vattenlösliga (mer spridningsbenägna) än de längre alifaterna (C12-C35) och 
aromaterna (>C16) vilka oftast återfinns mer lokalt nära föroreningskällan. 

Korta alifater och aromater kan ofta orsaka problem med inomhusluften om de 
förekommer under byggnader. Dessa kan också spridas långt från källzonen och 
förorena både grundvatten och vattendrag. De längre alifaterna och aromaterna 
orsakar mer lokala miljöproblem, men kan även de förorena grundvatten och påverka 
markmiljön negativt. Dessa kan även utgöra en risk genom inandning av damm 
eller hudkontakt och förtäring av förorenad jord. De aromatiska kolvätena är avsevärt 
mer toxiska än de alifatiska kolvätena. 

BTEX  
BTEX är ett samlingsnamn för lösningsmedlen bensen, toluen, etylbensen och xylener 
vilka är flyktiga enkla aromatiska kolväten. BTEX tillhör de viktigaste aromaterna i 
gruppen aromater C6-C9. BTEX är hydrofoba men räknas dock till de mest 
vattenlösliga aromaterna.   

PAH 
PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) består av sammankopplade bensenringar. 
Generellt är PAH:er persistenta, hydrofoba ämnen som främst sprids partikelbundet. 
Egenskaperna varierar dock kraftigt mellan enskilda PAH:er och det finns ett linjärt 
samband mellan egenskaper som flyktighet och vattenlöslighet och molekylvikten. De 
lågmolekylära PAH:erna (PAH L) har relativt hög flyktighet och större, om än 
begränsad, möjlighet att återfinnas i vatten. De medelstora (PAH M) och 
högmolekylära (PAH H) har låg flyktighet och är olösliga i vatten.  

Metaller 
Arsenik (As) – Arsenik kan ge mycket allvarliga miljö- och hälsoeffekter och är mycket 
toxiskt för vattenlevande organismer och i viss mån även för växter. Det är ett 
naturligt förekommande ämne i olika mineral och återfinns därför i varierande halter i 
berggrunden. Människor exponeras främst genom intag av livsmedel och dricksvatten. 
Arsenik är cancerframkallande.   
 
Bly (Pb) – Bly är giftigt för människor och andra organismer redan vid mycket låga 
doser. Bly återfinns naturligt i miljön i små mängder och kan även spridas genom 
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diffusa utsläpp samt utsläpp från punktkällor. Den största exponeringen sker via intag 
av livsmedel och dricksvatten. Andra möjliga exponeringsvägar är inandning av damm.  
 
Kobolt (Co) – Kobolt kan vara toxiskt och cancerframkallande vid exponering av 
mycket höga halter.  
 
Koppar (Cu) – Koppar är en livsnödvändig metall som finns naturligt i miljön bundet till 
olika mineral. Mycket höga koncentrationer är skadligt för vattenlevande organismer.  
 
Zink (Zn) – Zink är en livsnödvändig metall som finns naturligt i miljön i olika mineral 
och i varierande halter. Mycket höga halter av zink kan ha en toxiskt verkan.  
 
Nickel (Ni) – Nickel finns naturligt i berggrund, mark och vatten. Mycket höga halter är 
toxiskt och kan påverka den mikrobiella aktiviteten i mark. Exponering sker via 
luftvägarna, intag av livsmedel eller genom direktkontakt med föremål innehållande 
nickel.  
 
Kadmium (Cd) – Kadmium är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och 
tas lätt upp av växternas rotsystem. Kadmium sprids framförallt via luft men kan även 
tillföras mark genom exempelvis atmosfärisk deposition och användning av 
mineralgödsel. Den största exponeringen sker via intag av livsmedel så som potatis 
och spannmål. Långvarig exponering av höga halter kan leda till cancer.  
 
Krom (Cr) – Krom finns naturligt i marken och sprids genom vittring, avrinning eller 
deposition. Det är ett nödvändigt mikronäringsämne hos människor och djur men höga 
halter kan ha toxisk verkan. 
 
Klorerade lösningsmedel 
Klorerade lösningsmedel består av öppna kolvätekedjor och kolatomer. De är 
lättflyktiga och lättrörliga och kan tränga in och igenom såväl betonggolv som täta 
jordar. Klorerande lösningsmedel har hög persistens (bryts ner långsamt), större 
densitet än vatten och låg till måttlig löslighet i vatten. På grund av den låga 
lösligheten i vatten kan klorerade lösningsmedel förekomma som fri fas när de 
förekommer i tillräcklig mängd i jord och grundvatten. Spridningen i fri fas kan 
dessutom ske mycket snabbt. Den höga densiteten och den låga 

viskositeten (mindre trögflytande än vatten) bidrar till detta. Klorerade lösningsmedel 
påträffas i botten av vattenpelaren på grund av sin höga densitet.  

PCB 
PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbara organiska klorföreningar som består 
av två sammankopplade bensenringar med ett varierat antal kloratomer. Toxiciteten 
varierar beroende på kloratomens placering. PCB-föreningar är fettlösliga och 
bioackumuleras i näringskedjan.   

10.1.4 Spridnings- och transportvägar 

Påträffade metallföroreningar har främst återfunnits i ytlig jord. Oljekolväten bedöms 
finnas både i ytlig och i djupare liggande jordlager. Föroreningar ovan grundvattenytan 
kan lakas ut via infiltrerande nederbörd och orsaka föroreningsspridning till 
grundvatten. Föroreningsspridningen kan därmed i förlängningen ske vidare till 
ytvattenrecipient.  

Undersökningsområdet består främst av grusig sand eller ibland av grusig/siltig sand 
ovanpå ett tunt eller osammanhängande lager av isälvssediment. Jordtyperna är 
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relativt genomsläppliga vilket möjliggör infiltration. Det saknas uppgifter om 
dagvattensystem och diken inom området, det finns flera ledningsstråk men spridning 
via dessa är inte kvantifierad. Markens genomsläpplighet tyder dock på en begränsad 
spridning via ledningsstråken.  

Flyktiga föroreningar såsom oljekolväten med kortare kolkedjor samt eventuella 
klorerade lösningsmedel kan avgå till gasfas från jord och grundvatten och därmed 
tränga in i byggnader inom eller utanför det förorenade området. Risken för spridning 
genom ånginträngning kan minskas om detta tas i beaktning vid konstruktion av 
byggnaderna samt genom ett ökat avstånd mellan föroreningen och byggnadens 
fundament.   

Föroreningar i ytliga jordlager kan även spridas via damning då en spridning sker av 
jordpartikar. Beroende på väder, vind och partikelstorlek kan spridning ske långa 
sträckor.   

Metaller samt PAH:er kan tas upp i växter via dess rötter, genom deponering av 
jordpartiklar på växtens ytor eller genom upptag av ångor genom växtytan. Denna 
spridningsväg anses dock vara av liten betydelse på grund av områdets 
beskaffenheter.  

10.1.5 Exponeringsvägar 
Tidigare undersökningar har visat på att det finns föroreningar i både jord och 
grundvatten där området för de före detta oljedepåerna är kraftigast påverkat. 
Bensen, alifater och aromater i grundvattnet överskrider risknivån för ånga i 
byggnader och riktvärdet för miljörisk i ytvatten, halten bensen överskrider även 
riktvärdet för skydd av dricksvatten. Intag av dricksvatten är dock inte en relevant 
exponeringsväg då det är kommunalt vatten inom tätorten, däremot är risk för 
ånginträngning i byggnader och miljörisk i ytvatten relevanta för området. Utifrån 
utförda undersökningar har bedömningen gjorts att den huvudsakliga 
föroreningskällan är förorenad jord och att grundvatten är spridningsmedium. 

Exponeringsvägar som bedöms vara aktuella och som kan påverka människors hälsa 
är intag av jord, hudkontakt med jord och damm, inandning av damm, inandning av 
ånga (vid ånginträngning i byggnader) samt i viss mån intag av växter.   

Exponeringsvägar för miljörisker bedöms utgöras av olika effekter på de marklevande 
organismerna inom området samt genom det haltpåslag som föroreningen kan orsaka 
i ytvattenrecipienten.   

10.1.6 Skyddsobjekt 
För området finns en rad identifierade skyddsobjekt, både människor och djur som 
vistas permanent och tillfälligt i området, mark- och ytvattenekosystemen i och i 
närheten av området samt både grund- och ytvatten.  

Det känsligaste skyddsobjektet bedöms vara de barn som vistas permanent (som 
boende) och tillfälligt i området. Även vuxna, närboende, eventuella yrkesverksamma i 
området samt besökande till området kan dock exponeras och anses vara 
skyddsobjekt.   

Markekosystem inom området bedöms ha måttligt skyddsvärde då jorden består av 
fyllnadsmassor av varierande kvalitet. I samband med exploatering av området 
kommer andelen hårdgjorda ytor öka och arrangerade planteringsytor, till vilka ren 
jord tillförs, anläggas.  
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Det sker inget uttag av dricksvatten inom området men grundvattnet är en viktig 
naturresurs och dess kvalitet är skyddsvärd för framtida generationer och behov.  
Grundvattnet bedöms dessutom vara en spridningsväg för föroreningarna inom 
området.  

Recipienten Vassaraträsk ligger ca 300 meter sydväst om området. Vassaraträsket har 
höga naturvärden och är klassat som Natura 2000 enligt Art- och habitatdirektivet 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Vattenområdet är även en vattenförekomst 
med fastställda miljökvalitetsnormer som inte får överskridas. Enligt den senaste 
bedömningen uppnår Vassaraträsket god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus med undantag från kvicksilver och kvicksilverföreningar samt 
bromerade difenyleter. Det finns dock ett flertal punktkällor som påverkar 
Vassaraträsket, bl.a. lakvatten från gruvdrift, IED-industri, deponier, förorenade 
områden m.m.  Vassaraträsket är därmed inte utan yttre påverkan i dagsläget.  

10.1.7 Konceptuell modell 
En sammanfattning av de olika föroreningskällorna, spridningsmekanismerna, 
exponeringsvägar och skyddsobjekt redovisas i Tabell 9. I Tabell 10 redovisas 
skyddsnivåerna för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket, detta i 
jämförelse med mindre känslig markanvändning. Om området ska utgöras av bostäder 
kommer skyddsnivån KM att krävas.  

Tabell 9: Översiktlig konceptuell modell för detaljplaneområdet. 

Förorenings-
källor 

Spridnings-
mekanismer 

Exponerings-
vägar 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurs 

Mark-förorening Utlakning Hudkontakt 
med jord eller 
damm 

Barn och vuxna 
som bor inom 

området 

Mark-
ekosystem 

Grund-vatten 

Ytlig och djup 
fyllning 

Spridning via 
grund-vatten 

Intag av jord 
Yrkesverk-samma Ytvatten- 

ekosystem 
Ytvatten 

Omättad zon Ytavrinning Inandning av 
damm 

Besökande   

Grundvatten Förångning Inandning av 
ånga 

Närboende   

 Upptag i 
växter 

Intag av växter    

Tabell 10: Skyddsnivåer i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för generella riktvärden för 
förorenad mark för känslig (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM). 
(Naturvårdsverket, 2009) 

Mark-
användning Människor Miljö 

Naturresurser 

   Grundvatten          Ytvatten 

Känslig (KM) Heltidsvistelse Skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten inom 
och intill området 
skyddas 

Skydd av 
ytvatten 

 Grundvattenuttag Skydd av vattenlevande 
organismer 

  

 Odling av växter    

Mindre 
känslig 
(MKM) 

Deltidsvistelse Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten inom 
200 m nedströms 
området skyddas 

Skydd av 
ytvatten 

  Skydd av vattenlevande 
organismer 
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10.2 Hälso- och miljörisker 
I tidigare utredning av WSP (WSP, 2018) har representativa halter beräknats hela 
området samt för tre olika delområden. Delområdena utgörs av området för oljedepån, 
södra spårområdet samt norra spårområdet. De representativa halterna utgörs av 
UCLM 95 för hela området samt av 75-percentil för delområdena. De representativa 
halterna har sedan jämförts med framräknade platsspecifika riktvärden. Detta 
redovisas i Tabell 11. I tabellen redovisas också vad som är styrande för riktvärdena.  

I Tabell 11 ses att både alifater och aromater samt bensen med god marginal 
överskrider de satta platsspecifika riktvärdena för oljedepåområdet. Styrande är skydd 
av grundvatten, skydd för markmiljö samt inandning av ånga. Även det norra 
spårområdet är delvis påverkat. Detta kan bero på spridning från oljedepåområdet.  

Södra spårområdet är främst påverkat av metaller, där intag av jord samt skydd av 
markmiljön är det som styr riktvärdena.  

Tabell 11: Representativa halter i jord jämfört med platsspecifika riktvärden för markanvändning 
bostäder. Överskridande av riktvärde markeras med fet stil. Hämtad från WSP, 2018, sedan 
reviderad med nya platsspecifika riktvärden.  

 

För grundvattnet består riskerna främst av risk för ånginträngning i byggnader, detta 
då dricksvatten som exponeringsväg ej beaktas. Detta gäller främst för bensen, men 
även för alifater och aromater. Påverkan på grundvattnet av bensen, alifater och 
aromater kan också utgöra en risk för recipienten samt grundvattnet som naturresurs.  

Uppmätta föroreningshalter kan i förlängningen innebära långsiktiga hälsorisker vid 
exponering, en negativ påverkan på markmiljön samt risk för spridning och påverkan 
på grundvattnet som naturresurs.  

10.3 Sammanvägd riskbedömning 
Utförda undersökningar visar att delar av området överskrider föreslagna 
platsspecifika riktvärden för jord och kräver riskreduktion. Främst gäller detta 
oljedepåområdet, spårområdena, upplagsytan för slipers, området för garage, området 
där den före detta bilverkstaden stod samt uppställningsytor för fordon. Förutom för 
oljedepåområdet bedöms föroreningen främst förekomma i ytligt liggande jordlager, 
dock tillgängligt för exponering. Föroreningarna kan dock inte anses vara avgränsade i 

Ämne Enhet UCLM-95 
Hela 

området

75-p 
Oljedepå

75-p N 
spår-

område

75-p S 
spår-

område

PSRV Styrande för 
riktvärde

Bensen mg/kg 0,07 0,22 0,27 <0,01 0,012 Skydd av grundvatten
Toluen mg/kg 0,3 1,1 <0,05 <0,05 10 Skydd av markmiljö
Etylbensen mg/kg 0,4 1,1 <0,05 <0,05 10 Skydd av markmiljö
Xylener mg/kg 2,9 16 2,6 <0,05 10 Skydd av markmiljö
Alifat >C5-C8 mg/kg 39 98 <3 <3 25 Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 mg/kg 31 150 <3 <3 25 Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 mg/kg 130 250 150 <5 100 Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 mg/kg 190 230 14 <5 100 Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 mg/kg 400 180 100 <10 100 Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 mg/kg 38 260 <4 <4 10 Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 mg/kg 47 27 76 <0.9 3 Skydd av markmiljö
PAH L mg/kg 0,97 1,3 0,33 0,045 3 Skydd av markmiljö
PAH M mg/kg 1,7 1,3 2,5 0,34 3,5 Inandning av ånga
PAH H mg/kg 0,8 0,4 1,8 0,15 1,8 Intag av växter
Arsenik mg/kg 10 16 8,7 32 10 Bakgrundshalt
Bly mg/kg 31 80 28 81 80 Intag av jord
Kadmium mg/kg 0,2* 2 <0,2 0,22 2 Intag av växter
Kobolt mg/kg 10 35 9,3 34 20 Skydd av markmiljö
Koppar mg/kg 49 200 63 180 80 Skydd av markmiljö
Zink mg/kg 81 19 31 47 250 Skydd av markmiljö
*För få detekterade prover för beräkning av UCLM, 75-percentil. 
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plan eller profil. Riskreduktion bör ske för att säkerställa acceptabla hälsorisker på lång 
sikt (på grund av arsenik samt lätta alifater), för att förbättra markmiljön (på grund av 
aromater >C10-C16) samt för att minska risken för föroreningsspridning till 
grundvatten och senare även ytvatten (bensen).  

Detta med grund i att framtida markanvändning innefattar boende. Ingen hänsyn har 
tagits till om den tänkta förändrade markanvändningen ej kommer till stånd.  

11 Åtgärdsutredning 
För denna inledande och förenklade åtgärdsutredning bedömdes det vara möjligt att 
dela in området i tre delområden, här kallade A, B och C. Delområde A utgörs av den 
före detta oljedepån, delområde B utgörs av det norra spårområdet och delområde C 
utgörs av det södra spårområdet. På grund av delområdenas olika förutsättningar och 
olika föroreningssituationer (inklusive utbredning) bedömdes det vara relevant att 
utreda huruvida det skulle vara aktuellt med olika åtgärdsmetoder. Genom att dela in 
området i delområden skulle det kanske även vara aktuellt att utföra åtgärder med 
olika tidsperspektiv.  

11.1 Generella förutsättningar för åtgärdsutredningen 
En förenklad riskbedömning är utförd utifrån områdets planerade framtida 
markanvändning, samt den rådande föroreningssituationen konstaterad utifrån utförda 
undersökningar. De framräknade platsspecifika riktvärdena gör gällande att rådande 
föroreningssituation kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Syftet med 
denna förenklade åtgärdsutredning är att identifiera relevanta metoder för att 
reducera de risker som identifierats inom området. Indelningen i delområden A, B och 
C gäller alltjämt, eftersom föroreningssituationen och därmed förutsättningarna att 
genomföra åtgärder är olika i de tre delområdena skiljer sig åt. 

Den förenklade åtgärdsutredningen ska utmynna i förslag på en eller flertalet åtgärder 
och metoder som skulle kunna vara tillämpbara på området. På grund av de stora 
osäkerheterna som råder kommer dock en eller flera metoder att kräva närmare 
utredning innan ett förslag på metod med säkerhet kan ges. Den förenklade 
åtgärdsutredningen kan dock användas som underlag till fortsatt riskvärdering där 
hänsyn tas till ekonomiska aspekter, tekniska förutsättningar, förväntade miljövinster 
och andra ingångsvärden inför val av slutliga åtgärder. 

Åtgärdsutredningen är utförd med den information och osäkerheter som finns i 
dagsläget. Fortfarande gäller dock att osäkerheterna bör släckas genom 
kompletterande utredningar och undersökningar för att säkerställa riktigheten i de 
bedömningar som härigenom tas.  

Under arbetet med åtgärdsutredningen har ett antal förutsättningar beaktats. Till 
dessa förutsättningar hör bland andra områdets geologi och hydrologi, föroreningens 
kända utbredning, eventuella geotekniska och byggnadstekniska aspekter och 
föreslagna åtgärdsmål. Tidsåtgången för uppnådd riskreduktion är av största vikt vid 
valet av de åtgärdsmetod/metoder som föreslås. 

11.2 Tillvägagångsätt vid förslag av åtgärdsmetod/er 
Inledningsvis görs ett urval av åtgärdsalternativ som är tänkbara för fastigheten med 
avseende på den rådande föroreningssituationen. Därefter genomförs en mer detaljerad 
utvärdering baserat på tekniska, miljömässiga och kostnadsmässiga faktorer av de 
åtgärdsalternativ som bedömts vara aktuella. Ett åtgärdsalternativ kan vara en metod 
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eller en kombination av olika metoder. Konkreta och slutliga åtgärdsförslag kan dock tas 
fram först efter en utförd riskvärdering, vilket denna förenklade åtgärdsutredning bör 
ligga till grund för.  
 
Efterbehandling av förorenad jord och grundvatten kan ske med en mängd olika metoder 
som främst delas upp i två grupper, in situ och ex situ. In situ-metoder innebär att 
efterbehandlingen sker på plats, utan att jorden schaktas upp. Ex situ-metoder innebär 
att den förorenade jorden grävs upp, följt av behandling. Ex situ metoderna kan delas 
upp i on site och off site. On site innebär att den uppgrävda jorden behandlas på plats, 
och off site innebär att jorden behandlas vid en extern behandlingsanläggning dit jorden 
transporteras. 

11.3 Styrande parametrar för val av åtgärd 
I Tabell 12 nedan redovisas en sammanfattning av de parametrar och förutsättningar 
som styr valet av åtgärd för det aktuella objektets delområden. Tabellen bygger på en 
rad antaganden, dessa markeras med rött. I Tabell 13 redovisas antagna areor, 
volymer och mäktigheten av förorenade massor för de olika delområdena. Här har det 
antagits att mellan 50-100 % av områdena är förorenat överskridande platsspecifika 
riktvärden. Arean har antagits till den utbredning som redovisas i Figur 8-9. Observera 
att väldigt många av de ingående parametrarna enbart bygger på antaganden, detta 
har framförallt sin grund i att föroreningarna ej är avgränsade i plan eller profil.  

Tabell 12: Styrande parametrar för val av åtgärd. Antaganden är markerade med rött.  

Parametrar Delområde A 
Oljedepå 

Delområde B 
Norra spårområde 

Delområde C 
Södra spårområde 

Föroreningsämnen Petroleum, Metaller, 
BTEX 

Petroleum, Metaller, 
BTEX 

Metaller 

Djup till förorening 
(m) 

0,3 0 0 

Halt förorening Delvis känd. Delvis 
höga halter.  

Delvis känd Delvis känd 

Grundvattenyta 
(m.u.m.y.) 

2 2 2 

Förorenat 
grundvatten 

Ja Sannolikt spridning 
från delområde A 

Nej, bara viss 
påverkan 

Volym förorenat 
grundvatten (m3) 

Ej utrett Ej utrett 0 

Geologi (jordart)  
 

grSaF på sisaMn med 
torv emellan 

grSaF på sisaMn med 
torv emellan 

grSaF på sisaMn med 
torv emellan 

Markyta Packad fyllnad Packad fyllnad Packad fyllnad 

FO i zon 
Mättad/Omättad  

M + O (M) O O 

Planerad 
markanvändning 

Bostäder Bostäder Bostäder 

 

Tabell 13: Antagna areor och volymer samt antagen omfattning i procent  av massor 
överskridande platsspecifika riktvärden.  

Område Antagen yta 
(m2) 

Antagen 
omfattning (%) 

Antagen 
mäktighet (m) 

Antagen volym 
förorenade 
massor (m3) 

A, Oljedepå 6 800 50-100 3 10 200-20 400 
B, Norra 
spårområdet 

10 000 50-100 1 5 000-10 000 

C, Södra 
spårområdet 

4 200 50-100 1 2 100-4 200 

Totalt    17 300-34 600 
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11.4 Tänkbara åtgärdsmetoder 
En första utsortering bland tillgängliga åtgärdsmetoder har gjorts för att ta reda på 
vilka metoder som skulle kunna vara tänkbara för tillämpning på det aktuella området. 
Utsorteringen har utgått från metodernas potential att uppnå åtgärdsmålen, både som 
ensam åtgärdsmetod och som del av en kombination av metoder, och omfattade alla 
typer av metoder (off site, on site och in situ). 

Ett generellt problem med in situ-metoder är svårigheten att sanera ner till mycket 
låga halter. De sista haltminskningarna för att nå åtgärdsmålet KM/PRV kan ta mycket 
lång tid i anspråk. Generellt kan det därför påstås att in situ metoder är mest effektiva 
så sanering ska ske ner till MKM.  

Innan in situ-metoder kan specificeras och börja projekteras för det aktuella området 
skulle det krävas ytterligare undersökningar som bl.a. syftar till att släcka en del av de 
osäkerheter som finns. Bland annat måste en fördjupad kartläggning av avgränsning 
av föroreningarna i delområdena ske. Dessutom krävs ytterligare kunskaper om de 
geologiska och geohydrologiska förutsättningarna i området.  

11.4.1 Övertäckning, inneslutning och avskärmning 
Övertäckning syftar främst till att förhindra att människor exponeras för 
föroreningar. Metoden kan handla om att ersätta markens topplager med rena massor. 
För att hindra att rötter får fäste i det underliggande förorenade materialet kan olika 
typer av markdukar användas för att särskilja förorenade massor från de massor som 
används som övertäckning. Observera dock att det vid övertäckning inte åtgärdas 
själva föroreningen, utan enbart reducerar risken för exponering.  

 
Inneslutning och avskärmning syftar till att förhindra förorening i porgas eller i 
grundvatten att nå skyddsobjekten. Metoderna kan vara aktiva eller passiva. 
Exempelvis kan tätskärmar användas för att förhindra spridning av förorenat 
grundvatten. Dessa installeras vanligtvis för att isolera källtermen, eller för att avleda 
ett grundvattenflöde så att det inte passerar en föroreningskälla eller når ett 
skyddsobjekt. Föroreningen är dock konstaterad inom objektet, denna metod bedöms 
därför enbart aktuell om en framtida sanering av någon anledning måste avbrytas.  

De geologiska och geotekniska förutsättningarna på platsen är avgörande för att 
installation av tätskärm ska vara ett alternativ. Viktigt är att det finns ett 
lågpermeabelt lager som undre begränsning för föroreningen. Tätskärmen installeras 
med nederkanten i detta lager. Grundvattnet innanför skärmen måste pumpas upp och 
behandlas. Om denna metod blir aktuell måste en närmare utredning av de 
geologiska, geohydrologiska och geotekniska förutsättningarna utföras för att 
säkerställa metodens funktion. Tidsåtgången för metoden beror på områdets storlek 
och föroreningens mäktighet. Anläggandet kan dock ta månader vid ej optimala 
förutsättningar.  

11.4.2 Fysisk massreduktion 
Dessa åtgärdsmetoder syftar till att minska mängden förorening på objektet genom att 
fysiskt avlägsna det förorenade mediet, och behandla det på annan plats (on site eller 
off site). 

11.4.2.1 Grävschaktsanering och behandling av jord off site 

Genom att det förorenade området schaktas ur, uppnås en snabb mass- och 
riskreduktion. Åtgärdsmetoden är tillämpbar för alla jordtyper. Kostnaderna för 
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metoden är i hög grad beroende av föroreningens läge och mottagnings- och 
transportkostnader. Vid schaktning av massor belägna under grundvattenytan 
tillkommer även kostnader för länshållning och behandling eller omhändertagande av 
uppumpat vatten. Även spontning kan bli aktuellt för grävschaktsanering av massor 
underliggande grundvattenytan.  

11.4.2.2 Grävschaktsanering med separering on site 

Den förorenade jorden grävs upp och finpartiklarna, vilka oftast innehåller de högsta 
föroreningshalterna, separeras från övrig jord. Denna separation kan göras fysiskt 
med harpning eller siktning, eller kemiskt med vatten och kemikalier. Finfraktionen, 
med huvuddelen av föroreningarna, transporteras sedan till lämplig 
behandlingsanläggning. Avvattning eller transport med slam-/sugbil kan bli aktuellt om 
separering skett med vatten.  

Separering är en etablerad teknik som passar för sandiga och grusiga jordar. Främst 
kan PAH, tungmetaller, cyanider och tyngre oljor behandlas på detta sätt. Den jord 
som klassas som ren, kan återanvändas inom fastigheten. En nackdel är att siltiga och 
leriga jordar är svårbehandlade (Naturvårdsverket, 2006). 

11.4.2.3 Pumpning och behandling av grundvatten on site 

I en föroreningsplym där största delen av föroreningen är löst i vattnet kan pumpning 
och behandling vara en lämplig saneringsmetod. Det förorenade vattnet pumpas upp, 
och kan sedan behandlas med olika reningsmetoder så som adsorption i aktiverat kol, 
kemisk oxidation eller bioreaktorbehandling. Fri fas och residual förorening kan 
diffundera långsamt, varför behandlingstiden i vissa fall kan vara mycket lång. 
Kostnaderna för metoden är således i hög grad beroende av föroreningshalterna i 
grundvattnet. Metoden lämpar sig bäst för permeabla jordar. 

11.4.3 Nedbrytning in situ 
Dessa åtgärdsmetoder syftar liksom fysisk massreduktion till att minska 
föroreningsmängden i marken. Skillnaden är att behandlingen sker in situ, på plats, 
medan förorenat material vid fysisk massreduktion behandlas ex situ. Dessutom 
fokuserar metoder för fysisk massreduktion på källområdet medan nedbrytning in situ 
utförs både i källområdet och i föroreningsplymen. Flera av metoderna fokuserar på 
behandling i den mättade zonen (Naturvårdsverket, 2007). 

11.4.3.1 Injektion av oxidationsmedel 

Saneringsmetod som absorberar och kemiskt bryter ned petroleumprodukter och 
andra föroreningar av LNAPL-typ (light non-aqueous phase liquid) genom injektion av 
ett medel som innehåller olika mikrober, näringsämnen och ett antal olika 
oxidationsmedel i en matris av aktivt kol. Saneringsmedlet blandas med vatten till en 
s.k slurry, och injiceras sedan i den förorenade marken. Saneringsmedlet innehåller 
oxidationsmedel som är verksamma under både aeroba och anaeroba förhållanden. 
Medlet fungerar bäst i den mättade zonen, då en spridning av kemikalierna är svår att 
åstadkomma i den omättade zonen. Oxidationsmedlet behöver i regel kontakt med 
föroreningen, och reagerar ofta inom några dagar till någon månad. Däremot kan 
flertalet omgångar med injektion krävas för att nå åtgärdsmålen.  

En ytterligare viktig faktor för metodens framgång är förekomsten och mängden av 
organiskt material, utöver petroleumämnena, i jordmatrisen. Om förorening 
exempelvis ligger under ett lager av torv, kommer det att krävas stora mängder 
saneringsmedel bara för att oxidera torvens organiska material vilket kan bli mycket 
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kostsamt samtidigt som det inte fyller någon verkan på föroreningarna. 
Saneringsmetoden fungerar ej på föroreningar av metaller.  

11.4.3.2 Termisk behandling 

Termisk behandling innebär att jord och grundvatten hettas upp till en temperatur vid 
vilken föroreningen förångas. Uppvärmningen kan genomföras på olika sätt: 
vattenånga, värmeelement eller elektrisk ström. Den avgående gasen samlas upp vid 
ytan med hjälp av porgasextraktion, och renas sedan i en reningsanläggning.  

I jämförelse med andra in situ-metoder är termisk behandling relativt snabb. Metoden 
är dock mycket energikrävande och används oftast i källområden. Det ska dock tas 
hänsyn till områdets faktiska förutsättningar, där aktuellt objekts subarktiska klimat 
kan kräva mer energi samt längre tidsåtgång för att metoden ska vara framgångsrik. 
Metoden betraktas som relativt snabb in situ-metod, i jämförelse med andra tekniker.  

11.4.4 Fasextraktion 
Fasextraktion syftar till att, som namnet antyder, extrahera en förorenings olika faser 
(gas, fri fas eller löst i vatten). 

11.4.4.1 Air sparging 

Air Sparging är en saneringsmetod för grundvatten som förorenats av flyktiga 
kolväten. Metoden går ut på att luft pumpas ner under grundvattenytan, vilket får de 
flyktiga föroreningarna att avgå i gasform till den omättade zonen. För att inte 
avdrivna föroreningar skall avgå direkt till atmosfären kombineras air sparging ofta 
med porgasextraktion för omhändertagande och rening av avdrivna föroreningar. Då 
metoden kräver att stora mängder luft kan injekteras under grundvattennivån är den 
främst tillämpbar i sand- och grusjordar. I huvudsak används metoden för behandling 
av källzoner. I normalfallet uppgår behandlingstiden till mellan 12 månader och 36 
månader. 

11.4.4.2 Porgasextraktion 

Porgasextraktion kan användas på flyktiga organiska föroreningar ovan 
grundvattenytan (i den omättade zonen). Metoden verkar genom att ett undertryck 
skapas i marken som gör att föroreningens ångor kan sugas upp ur marken. Ångorna 
uppsamlas och tas om hand eller destrueras på plats. Metoden tillämpas ofta vid 
efterbehandling av drivmedelstationer, och fungerar bäst i genomsläppliga jordar (t.ex 
grusig sand). Porgasextraktion benämns även vakuumextraktion, markventilation eller 
SVE (Soil Vapor Extraction). I normalfallet uppgår behandlingstiden till mellan 12 
månader och 36 månader. 

11.4.4.3 Flerfasextraktion 

Metoden är en kombinationslösning där porgasextraktion och extraktion av förorening i 
vätskefas kombineras. Metoden syftar till att en förorenings olika faser omhändertas i 
ett och samma behandlingskoncept. Flerfasextraktion används främst för 
oljeförorenade områden, där föroreningen ligger i både den omättade och den mättade 
zonen. Metoden är särskilt väl lämpad för behandling av kolväteföroreningar i zonen 
strax ovanför grundvattenytan. I allmänhet behöver behandlingen pågå under en 
period av minst 12 månader för att uppsatta åtgärdsmål ska uppnås. Behandlingstider 
överstigande 12 månader är vanligt förekommande 
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11.4.5 Solidifiering 
Solidifiering innebär att föroreningen inkapslas i material med låg permeabilitet, t.ex. 
betong, bentonit eller andra barriärmaterial. Vid solidifering påverkas i regel inte 
föroreningens kemiska form eller sammansättning. Inkapslingen av föroreningen 
motverkar spridning av föroreningar från det förorenade materialet. Metoden används 
för t.ex metaller och PAH, och tillämpas oftast i källzoner för att reducera eller stoppa 
en föroreningsspridning. Solidifiering kan ta allt från några veckor till månader att 
slutföra. Faktorer som påverkar tidsåtgången är bl.a. föroreningsdjup, jordens 
kornstorlekssammansättning och organiska halt, djup till grundvattenyta, pH-värde, 
redoxförhållanden och klimatförhållanden 

11.4.6 Fytosanering 
Fytosanering är en  in situ-behandlingsmetod där man använder sig av växter för 
extraktion eller stabilisering/fixering av föroreningar. Det finns flera olika tekniker som 
tillämpas under samlingsnamnet fytosanering. Teknikerna går sammantaget ut på att 
extrahera, binda eller bryta ned föroreningar. 

Metoden är lämplig för mark- och vattenområden som är förorenade av metaller och 
lättflyktiga petroleumföroreningar. Metoden tillämpas främst på ytligt liggande 
föroreningar. Genomförandetiden är dock mycket lång och kan sträcka sig över 
decennier. Metoden räknas som permanent och anses inte vara tillämpbar i detta fall.  

11.5 Aktuella åtgärdsalternativ 
Utifrån de tänkbara åtgärdsmetoderna och gjorda antaganden finns några 
åtgärdsalternativ som bedöms vara de mest aktuella för det aktuella området, se 
Tabell 14. De aktuella alternativen, och kombinationer av dessa, bör dock mer 
detaljerat utredas i en riskvärdering för att med större säkerhet avgöra huruvida de 
bidrar till att marken uppnår åtgärdsmålen och därtill tillhörande acceptabel 
riskreduktion, samt huruvida de uppfyller kraven på rimlighet vad gäller kostnad och 
teknisk genomförbarhet. Som referens presenteras även ett s.k nollalternativ, som 
innebär att ingen egentlig efterbehandlingsåtgärd utförs. 

 
Tabell 14: Förslag på aktuella åtgärdsalternativ, framtagna med gjorda antaganden för området.  

Alternativ nr Delområde A Delområde B Delområde C 

0 Ingen åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd 

1 Schakt hotspot + 
In situ  

SEV-sanering Schakt 0,5 meter + 
övertäckning 

2 In situ  In situ SEV-sanering 

3 Schakt total Schakt total Schakt total 
 
Observera att flertalet av åtgärderna som har listats för delområdena måste föregås av 
kompletterande undersökningar som syftar till att ytterligare kartlägga föroreningens 
utbredning, och att avgränsa denna i möjligaste mån. 

11.5.1 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att ingen saneringsåtgärd vidtas. Alternativet bör dock 
innebära vissa administrativa åtgärder som exempelvis planrestriktioner, riktlinjer för 
exploatering och information till personer som vistas inom området. Syftet med 
sådana åtgärder är att de påvisade hälsoriskerna skall begränsas samtidigt som 
markanvändningen skall kunna bibehållas. 
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Kostnader för de administrativa åtgärderna är låga och omfattar endast kostnader för 
administration. Nollalternativet innebär att miljö- och hälsoriskerna kvarstår i samma 
omfattning som idag. Varken de övergripande eller de mätbara åtgärdsmålen uppfylls. 
Eftersom fastigheten ska bebyggas med bostäder anses dock nollalternativet inte vara 
aktuellt. 

11.5.2 Alternativ 1 A: Schaktsanering + In situ  
Alternativet innebär en kombination av urgrävning av de förorenade massorna i den 
kraftigast förorenade delen av delområde A, och en efterföljande sanering in situ av de 
återstående föroreningarna i delområde A. Vilken in situ metod som föredras bör 
bestämmas genom riskvärdering. Grundvattenbrunnar kan installeras nedströms för 
att möjliggöra rening av grundvattnet och efterföljande kontroll av dess status. Viss 
rening av grundvatten (länsvatten) kan krävas vid schakt.  

Beroende på föroreningssituationen, kan det vara aktuellt med sortering av det 
förorenade materialet som schaktas upp i samband med schaktsaneringen av 
delområde A. Sorteringen innebär att det grövre materialet skiljs från det finare dito, 
vilket avsevärt minskar mängden material som transporteras till 
mottagningsanläggning, eftersom föroreningarna ansamlas i finare material. Det 
utsorterade grövre materialet läggs upp on site, och används sedan som 
återfyllnadsmaterial när saneringsarbetet är avslutat. 

11.5.3 Alternativ 1 B: SEV-sanering 
Selektiva enhetsvolymer (SEV) schaktas ur enligt en schaktningsplan som baseras på 
resultaten av systematisk provtagning av delområdet indelat i ett rutsystem. 
Medelhalter räknas fram för varje rutas olika nivåer, och massorna klassas utifrån 
dessa.   

Beroende på föroreningssituationen, kan det vara aktuellt med sortering av det 
förorenade materialet som schaktas upp i samband med schaktsaneringen av 
delområde B. Sorteringen innebär att det grövre materialet skiljs från det finare dito, 
vilket avsevärt minskar mängden material som transporteras till 
mottagningsanläggning.  

11.5.4 Alternativ 1 C: Schaktsanering av ytliga massor + övertäckning 
Alternativet innebär en urgrävning av de ytligaste förorenade massorna i delområde C, 
och en efterföljande övertäckning av resterande förorenade massor. Identifierade 
skyddsobjekt (framtida boende i området) förhindras sålunda att exponeras för 
föroreningarna. Markduk bör användas under täckningsmaterialet för att hindra att 
växters rötter växer ner i det förorenade materialet. 

Kompletterande provtagning behövs dock för att mer detaljerat kartlägga 
föroreningsförekomst. Det behöver även undersökas om kvicksilver finns i massorna  
eftersom kvicksilver kan spridas via förångning. Om kvicksilver finns i området kanske 
inte övertäckning är gångbar som riskreducerande metod.   

11.5.5 Alternativ 2 A: In situ  
Som alternativ 1 A, men utan schaktning i hotspot-området. Bedömningen av detta 
alternativ handlar huvudsakligen om att ställa schaktsaneringens totala kostnader mot 
kostnaderna för den längre behandlingstiden som in situ-saneringen kommer att ta i 
anspråk om schaktningen inte genomförs. Närmare utredning om vilken in situ metod 
som är att föredra bör utföras genom en riskvärdering av de olika in situ metoderna.  



RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-14  Åtgärdsutredning, Norskavägen  Sida 43 (47) 

11.5.6 Alternativ 2 B: In situ 
Det faktum att föroreningen finns utspridd över delområde B, och att den ligger i 
fyllnadsmaterialet, indikerar att det handlar om en diffus källa. Föroreningen 
förekommer sannolikt heterogent i fyllnadsmaterialet. Detta gör att en detaljerad 
avgränsning blir praktiskt omöjlig att genomföra, och således att en in situ-sanering 
inte kan projekteras på ett effektivt sätt och att stora volymer jord kommer att 
behandlas i onödan. Alternativ 1B eller 3 B föreslås vara mer effektiv jämfört med att 
utföra in situ sanering på aktuellt delområde.  

Observera att PAH och metaller behandlas med skilda in situ metoder, vilka är 
inkompatibla.  

11.5.7 Alternativ 2 C: SEV-sanering 
Som alternativ 1 B. 

11.5.8 Alternativ 3 A, B, C: Urschaktning av helt delområde 
Schaktsanering är en beprövad och säker metod vad gäller måluppfyllelse. Metodens 
lämplighet beror till stor del av föroreningens utbredning; vilka volymer det handlar 
om och hur föroreningen är spridd i marken. I delområde A är föroreningen relativt 
homogent spridd i och i anslutning till ett källområde vari hantering och lagring av 
petroleumämnen har skett. Områden med homogen föroreningsutbredning är lämpliga 
för schaktning på det viset att schaktningen kan inledas i källområdet, och fortsätta 
utåt till dess att avgränsning har uppnåtts med hjälp av fältmätningar och 
laboratorieanalyser. Problemet med schaktsanering av delområde A är istället den 
volym av massor som måste transporteras bort, vilket har sin grund främst i 
ekonomiska aspekter.  

I delområden B och C ligger föroreningarna sannolikt heterogent utspridda, med 
sporadiska hotspots. En schaktsanering av dessa områden utan föregående SEV-
undersökning (B) respektive kompletterande provtagning (C), skulle kunna innebära 
en viss översanering.  

12 Utvärdering av åtgärdsalternativen 
Alla saneringsmetoder har styrkor och svagheter, och olika lämplighet för tillämpning 
beroende av aspekter som markens och föroreningarnas beskaffenhet, ekonomi, 
resurshushållning och tidsåtgång. Dessa bör belysas ytterligare genom en 
riskvärdering, som dock kan komma att kräva kompletterande undersökningar för att 
utreda några av de osäkerheter som upptagits i denna rapport.  

En utvärdering utifrån de antaganden och förutsättningar som redovisats i denna 
rapport utmynnar i en rekommendation att fortsatt utreda och riskvärdera följande 
alternativ för åtgärder, redovisat per delområde: 

 Delområde A (oljedepå): Schaktsanering med start i hotspot, eventuellt följt 
av in situ-sanering i delar av området. Bedömning av in situ-saneringens 
lämplighet måste baseras på resultaten av ytterligare undersökningar. Val av 
in situ metod bör bestämmas enom riskvärdering.  

 Delområde B (spåromr. norr): Schaktsanering, alternativt SEV-sanering 
efter systematisk undersökning i rutsystem. 

 Delområde C (spåromr. syd): Schaktsanering av ytlig förorening och 
övertäckning, förslagsvis efter kompletterande provtagningar. 
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12.1 Kostnadsuppskattning 
På grund av stora osäkerheter i områdets förutsättningar och föroreningssituation kan 
ingen säker kostnadsuppskattning göras. Baserat på erfarenhet kostar schaktsanering 
ca 1.000 – 1.500 SEK/ton uppschaktat material. Ytterligare miljötekniska 
markundersökningar, och andra utredningar, av aktuella delområden kan kosta 
300.000 – 500.000 SEK per styck för delområden A och B, och 200.000-300.000 SEK 
för delområde C.  

För ytliga föroreningar är i regel in situ-metoder dyrare än schaktsanering. Om ytliga 
föroreningar schaktas bort, kan in situ-metoder vara mer kostnadseffektiva är schakt 
för djupare liggande föroreningar. Detta gäller dock enbart om områdets 
förutsättningar är goda för in situ, vilket ytterligare beror på val av in situ metod. Om 
detta saknas information.  

12.2 Hantering av eventuella resthalter 
Eftersom bensen har påvisats i mark och grundvatten, är det lämpligt att diskutera 
hantering av resthalter. Om högflyktiga petroleumämnen finns kvar i jord och/eller 
grundvatten vid byggstart, kan olika åtgärder vidtas för att minska eller eliminera 
risken för ånginträngning i byggnaderna.  

Radonsäkert byggande är ett krav enligt PBL. Detta innebär också ett visst skydd mot 
ånginträngning. Otäta ledningsingångar i byggnaderna utgör dock en risk. Källare bör 
undvikas. Oavsett vilka åtgärder som vidtas i det fall restföroreningar bestående av 
högflyktiga petroleumämnen kvarstår i byggområdet, krävs kontrollprogram som 
syftar till att undersöka inomhusluften. Om petroleumångor då påvisas i 
inomhusluften, krävs ytterligare åtgärder.  

Det bästa är dock att ingen restförorening som överstiger tillämpade riktvärden 
kvarlämnas. 

13 Bedömning och rekommendationer 
Utifrån gjorda antaganden bedöms hela det förorenade området totalt omfatta 17 000- 
35 000 m3 massor i halter över PSRV. Beräknat utan svällfaktor. Denna volym 
inrymmer ej förorenat grundvatten. 

Den troligtvis snabbaste och säkraste metoden att göra marken exploaterbar för 
bostäder är schaktsanering med länshållning av det förorenade grundvattnet i 
samband med schakt. En mycket grov bedömning är att kostnad för schaktsanering + 
länshållning och rening av grundvatten är i storleksordningen 30 - 60 MSek.  

För att kunna göra en säkrare bedömning av kostnader för åtgärder och val av 
åtgärdslösning behöver ytterligare undersökningar utföras. Den uppskattade 
kostnaden ovan kan således bedömas vara både högre och lägre beroende på vad 
resultatet av en med detaljerad undersökning visar.  

Det finns emellertid andra tekniker för sanering, men där kostnaden och även 
möjligheten till genomförandet är mycket osäker och svår att ens grovt uppskatta 
utifrån befintlig information. 

Stegen i utredningsprocessen för att utreda föroreningssituationen samt välja 
åtgärdsalternativ är följande: 

 Kompletterande och detaljerade markundersökningar (motsvarande 
huvudstudie/åtgärdsförberedande utredningar där föroreningarnas typ, halter 
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och utbredning fastställs men också en bättre utredning av geologin.) 
Undersökningarna planeras utifrån de hittills kända förutsättningarna inom 
området. 

 Fördjupad riskbedömning utifrån resultaten från de kompletterande 
markundersökningarna för att utreda vilken riskreduktion som krävs. 

 Fördjupad åtgärdsutredning där relevanta åtgärdsalternativ presenteras 
avseende olika aspekter, såsom möjlighet att uppnå åtgärdsmål, kostnader, 
tidsaspekter mm. 

 Riskvärdering där alternativen vägs mot varandra för att slutligen förorda ett 
visst alternativ. 

Stegen ovan kan delvis slås samman och ske direkt efter varandra så mycket som 
möjligt. Det finns dock alltid vissa ledtider utöver själva utredningarna, tex 
tillsynsmyndighetens handläggningstid. 

Bedömt realistiska utförandetider visas i tabellen nedan. Sist i tabellen är det två 
alternativ; 1 schaktsanering och 2 in-situ-sanering. 

                Tid Vinter 
2019 

Vår 
2019 

Sommar 
2019 

Höst 
2019 

Höst/vinter 
2019 

2020 2021 2022 2023 

Moment            
Provtagningsplan          

Markundersökningar          
Rapportering          

Riskbedömning 
(kompletterande 
undersökningar?) 

         

Åtgärdsförslag          

1 Schaktsanering 
klar 

         

          
2 Pilotförsök          
Saneringsstart          

Kontrollprogram          
Klart?          

 

Ovan visar att schaktsanering kan komma igång våren år 2020, beroende på bland 
anat tid för upphandling. Schaktsanering kan vara klart hösten 2020 om det löper på 
väl. 

Möjligen kan det också finnas möjlighet att forcera fram en schaktsanering snabbare i 
ett delområde med vad som bedömts vara ytligare förorening utan inslag av 
petroleumförorening. Dock behövs även i detta område ytterligare undersökningar 
utföras innan sanering kan starta, detta då föroreningen inte är avgränsad i dagsläget. 
Med ett sådant fokus kanske delar av fastigheten kan provtas under försommaren 
2019 för att sedan schaktsaneras under slutet av år 2019. I detta arbete är det dock 
viktigt att inte försvåra kommande sanering eller undersökningar i övriga områden och 
ej heller bidra till att mobilisera förorening i övriga delområden. Alternativet är att 
avgränsa föroreningen i samband med schakt, vilket dock kan förlänga 
tidsperspektivet samtidigt som detta ger större osäkerheter för kostnader och 
uppkomna mängder.  

Om In-situ-alternativ är aktuellt så kan pilotförsök planeras och genomföras under 
vår/sommar år 2020 och fullskalesanering (om pilotförsöket faller väl ut) kan startas 
år 2021. Minsta tidsåtgång för sanering genom in situ bedöms vara till år 2022, med 
efterföljande kontrollprovtagning år 2023 och slutrapportering år 2023/2024. 
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Kostnader för utredningarna från provtagning till färdigt åtgärdsförslag är även de 
svåra att bedöma i nuläget. Troligen är kostnader för ytterligare markundersökningar i 
området minst i storleksordningen 0,5 och 1Mkr. 

13.1 Rekommendationer 
Riskreduktion för oljedepån krävs för att kunna exploatera området för bostäder. 
Förutsättningarna på plats innebär att in situ sanering sannolikt inte är den mest 
effektiva metoden, däremot kan in situ sanering kombineras med en 
grävschaktsanering. Vidare utredning krävs i samband med att avhjälpandeåtgärder 
för oljedepåområdet blir aktuella.  

För norra och södra spårområdet saknas viss information för att slutligt kunna 
rekommendera åtgärdsmetod, dock kan både schaktsanering och övertäckning bli 
aktuella, eventuellt i kombination. Utifrån utförda undersökningar bedöms den södra 
delen av aktuellt område inneha en lägre föroreningsgrad och kräva mindre omfattning 
av avhjälpandeåtgärder jämfört med den norra delen av området. Utförda 
undersökningar indikerar att detta område rymmer enbart ytliga föroreningar och ett 
grundvatten som ej innehar förorening. På grund av de olika delområdenas 
föroreningssituationer är det därför möjligt att dela upp området om beaktning tas till 
närliggande områdens föroreningssituation. Om schakt sker i ett område ska säkerhet 
tas till att intilliggande områdens föroreningar ej mobiliseras och en 
föroreningsspridning fås.  

För större säkerhet i kostnads- och volymuppskattningar kan avhjälpandeåtgärder 
föregås av utökad provtagning, helst i rutsystem.  
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