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1 Inledning 

I samband med att Askersunds kommun skall ta fram ny detaljplan för industriområdet 
där Askersundsverken bedrivit verksamhet, har frågan om markföroreningar inom 
planområdet uppmärksammats. Den nya planen omfattar bostäder, centrum och mark 
för idrottsändamål. En översiktlig markmiljöundersökning har utförts som visat på ställ-
vis förekomst av tungmetall, olja och PAH-föroreningar. Även sedimenten i intilliggande 
Alsen är påverkade av metaller och PAH. 

Denna rapport omfattar översiktlig åtgärdsutredning samt riskvärdering. Den utförda 
riskbedömningen som inkluderar framtagande av platsspecifika riktvärden bifogas som 
bilaga 1. 

2 Uppdrag och syfte 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun, Sydnärkes byggför-
valtning, Tobias Jansson, utfört en riskbedömning av förorenad mark och byggnader 
omkring gamla Askersundsverken. 

I uppdraget ingår att utföra en fördjupad riskbedömning utifrån vilka risker som be-
dömts som acceptabla utifrån tänkt användning av fastigheten (bostäder, centrum och 
mark för idrottsändamål). Den fördjupade riskbedömningen avgränsas till att omfatta 
de tungmetaller som har föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Denna presenteras i separat rapport. 

En översiktlig åtgärdsutredning för att belysa vilka åtgärder som kan vidtas för att re-
ducera miljö- och hälsoriskerna som är förknippad med de aktuella föroreningarna i 
mark och grundvatten, för att visa att planen är genomförbar. I åtgärdsutredningen har 
även översiktligt kostnaderna uppskattats för åtgärderna.  
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3 Objektbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Planförslaget är lokaliserad till industriområdet där Askersundsverken bedrivits. Plan-
förslaget medger en utbyggnad och etablering av bostäder och centrum samt mark för 
idrottsändmål/hotell/nöjespark eller museum. Även torg där det kan uppföras kiosker, 
serveringar och hållplatsskydd för kollektivtrafik samt parkering på markparkering eller i 
p-hus garage kan bli aktuella. 

Planen innebär en förändring till en känsligare markanvändningstyp. Området ligger 
intill sjön Alsen. Mellan sjön och gamla industriområdet har det funnits en park som 
avses finnas kvar och ingår även i planområdet.   

 

Figur 3.1 Planförslag september 2013. 

3.1.1 Historik 
Tidigt 1900-tal uppfördes de första byggnaderna inom området. Verksamheten utgjor-
des då av mekanisk verkstad och gjuteri. 

Från 1930-talet började man att tillverka Askersundspannan samt även oljefatstillverk-
ning. Denna verksamhet inbegrep förutom maskinbearbetning även lackering.  

Från 1960 tog man även in begagnade oljefat för renovering. Renoveringen bestod i 
att man spolade rent oljefaten. Troligen skedde detta med någon form av lösningsme-
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del, oklart vilket. Det är oklart vart slammet från rengöringen deponerades, antingen 
spolades det ut i Alsen eller så deponerades det någonstans i marken på området. Det 
man vet är att gjutsand och troligen annat avfall från verksamheterna deponerades i 
strandparken vilket också bekräftats av utförd undersökning av det området. 

I mitten på 60 talet härjades stora delar av byggnaderna av en brand. 

I modern tid har flertalet mindre verksamheter hysts in i lokalerna. Den mest omfat-
tande utgjordes av en plastindustri vilken använde polyuretanplast. 

Efter inventering enligt MIFO fas 1 utförd av Länsstyrelsen har fastigheten preliminärt 
erhållit klass 3. 

3.2 Utförda undersökningar 
MIFO fas 1 inventering utfördes år 2000 och har reviderats 2003. Denna beskriver i 
huvudsak historiken på fastigheten. 

Under 2010-2011 har Medins Biologi AB utfört sedimentundersökningar i Alsen utanför 
Strandparken. Resultatet visar på mycket höga halter PAH samt något förhöjda halter 
zink, koppar, kadmium, krom och arsenik.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes av Vectura, hösten 2011 (rap-
port 2011-11-09). Uppdragets syfte var att undersöka föroreningssituationen i grund-
vattnet och i fyllnadsmaterialet ner till 2 meters djup. Undersökningsområdet omfattar 
såväl industriområdet för Askersundsverken samt intilliggande parkmark där utbygg-
nad av skola planeras. Resultatet visar på något förhöjda halter metaller och PAH jäm-
fört med generella riktvärdet för KM, men inte i sammanhängande områden. En lokal 
ytlig petroleumförorening påträffades också. 

I samband med att Askersunds kommun skall ta fram detaljplan för industriområdet där 
Askersundsverken bedrivits, har frågan om markföroreningar inom planområdet upp-
märksammats. Structor Miljöteknik AB utförde hösten 2012 en miljöteknisk markunder-
sökning för att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar inom planen. Resultatet 
visade på att i området runt de hus som ska behållas som längst i söder på utred-
ningsområdet har höga till mycket höga metallhalter påträffats. Halterna bedöms vara 
så pass höga att risker för människors hälsa, markmiljö på platsen och spridning till 
omgivningen kan ske jämfört med generella riktvärden för såväl känslig markanvänd-
ning som mindre känslig markanvändning. Vid området där fd. oljeeldningstank funnits 
förekommer oljeföroreningar i fri fas i och på betongkonstruktionen och i utrymmen 
som vid undersökningstillfället ej var åtkomliga för provtagning. 

I övriga området är halterna betydligt lägre och riskerna mindre.  

Påträffade halter PAH och olja i mark och grundvatten överskrider generella riktvärden 
för känslig markanvändning måttligt och det är enstaka halter som överskrider riktvär-
det för MKM: 

En del av föroreningarna finns under de byggnader som avses lämnas kvar. Huvudde-
len finns i fyllningen i översta metern, ovan grundvattenytan. Fyllningen ligger därmed 
ganska ostörd under byggnaderna, där den biologiska aktiviteten är låg till obefintlig 
och inte åtkomlig för exponering eller spridning. 
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4 Åtgärdsmål och tillämpade riktvärden 

Framtagna åtgärdsmål beskrivs i riskbedömningen i bilaga 1. Utifrån Naturvårdsver-
kets modell och med ovan angivna antaganden har platsspecifika riktvärden beräk-
nats.  

Förslag till platsspecifika riktvärden redovisas i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Förslag till platsspecifika riktvärden för mark jämfört med generella riktvärden. 

Ämne Generellt riktvärde KM Platsspecifikt riktvärde 
allmän mark 

 
PSRV 1 

Platsspecifikt riktvärde  
und. befintliga byggnader 

 
PSRV 2, bef by 

Arsenik 10 10 100 

Bly 50 150 7 000 

Kadmium 0,5 4,0 400 

Kobolt 15 100 250 

Koppar 80 5 000 5 000 

Krom tot 80 6 000 6 000 

Kvicksilver 0,25 0,50 0,50 

Nickel 40 500 500 

Zink 250 10 000 10 000 

    

PAH L 3 50 50 

PAH M 3 5,0 5,0 

PAH H 1 5,0 50 

    

Alif >C5-C6 12 10 10 

Alif >C6-C8 35 35 

Alif >C8-C10 20 25 25 

Alif >C10-C12 100 250 250 

Alif >C12-C16 100 1 000 1 000 

Alif >C16-C35 100 2 500 2 500 

    

Arom >C8-C10 10 100 100 

Arom >C10-C16 3 180 180 

Arom >C16-C35 10 100 100 
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5 Skälighetsbedömning 

Området som omfattas av åtgärdutredningen består av befintliga byggnader, delar där 
befintliga byggnader har rivits och omkringliggande mark som ska bebyggas med nya 
byggnader som har olika förutsättningar med avseende på föroreningshalter. Åtgärds-
utredningen har utförts på det sätt som bedöms vara mest optimalt för respektive fas-
tighet med hänsyn till miljö, ekonomi och teknik. 
 
Ekonomi: 
Kostnaden för det valda alternativet måste ställas i relation till den miljövinst som upp-
nås med åtgärden. Till exempel är ett dyrt alternativ som endast för med sig en kortsik-
tig minskning av miljörisk eller endast marginellt reducerar utläckage av föroreningar 
olämpligt. 
 
Teknik:  
Tekniken skall finnas på marknaden och vara godkänt för sitt användningsändamål. 
Det skall vara teknisk genomförbart och anpassat för platsens förutsättningar. 
 
Miljö:  
Åtgärden skall på ett godtagbart sätt minska eller i vilket fall som helst ej förvärra situ-
ationen för både de kort- och långsiktiga miljöriskerna med entreprenaden. Det even-
tuella utläckaget orsakat av genomförd entreprenad av metaller, olja och andra förore-
ningar skall upphöra eller reduceras till nivåer som är acceptabla. Åtgärden skall i så 
liten grad som möjligt bidra till ökade utsläpp av emissioner som bidrar till global på-
verkan.   

6 Åtgärd 

6.1 Teknik 
Urschaktning och borttransport av förorenade massor, s.k. grävsanering, är den idag 
mest använda saneringsmetoden. Metoden är enkel och bygger på att förorenade 
massor grävs ur, klassificeras, transporteras bort för behandling och ersätts med god-
kända externa eller återanvända massor. Schakt sker med grävmaskin och förorenade 
massor lastas direkt till lastbil för transport till deponi alternativt transport till tillfälligt 
upplag. Metoden begränsas av att mycket planering krävs (logistik, rasvinklar m.m.) vid 
schakt av större ytor eller vid djup schakt. Metodens fördel är dock att den anses vara 
snabb. 

Området där saneringsåtgärd är aktuell har grovt uppskattats till 250 m
2
 med ett unge-

färligt medeldjup på ca 1 meter. Omfattning av påvisade föroreningar under befintliga 
betongkonstruktioner behöver avgränsas och undersökas ytterligare i samband med 
att dessa ytor blir tillgängliga för provtagning, speciellt i området vid fd oljeeldningstank 
(provpunkt gjut 5). 
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Figur 6.1 Saneringsområden markerade med rosa och utredningsområde oljeförorening marke-
rat med blått. 

Förväntade exponeringsvägar består av inandning, damning, hudkontakt samt intag av 
jord. Exponeringsväg via frukt, bär svamp och grönsaker förväntas inte uppstå med 
förslagen markanvändning, inte heller via dricksvatten. Då markvattennivån antas vara 
hög och korrespondera med närliggande Alsen antas en viss utökad risk för utlakning 
förekomma. Platsen kommer till stor del bebyggas och täckas av hårdgjorda ytor varför 
skyddsnivån för markmiljön bedöms vara liten. 

6.2 Ekonomi 
Nedan redovisas kostnadsuppskattning vid användning av metoden. Vid denna kost-
nadsuppskattning har följande grundantaganden gjorts: 

Med antagandet att sanering inklusive schakt, transport samt återställning kostar mel-
lan 500 -1000 kr/ton uppgår saneringskostnaden till intervallet 125 – 250 tusen kronor 
avseende tungmetallförorenade områden. Osäkerheter råder kring områdets yta och 
medeldjup, vilket kan påverka den slutliga saneringskostnaden. Osäkerheterna är sär-
skilt stora i södra delen av planområdet där det finns färre provpunkter samt under 
befintliga betongkonstruktioner, då särskilt utrymmen vid fd. eldningsoljetank. Denna 
del ingår inte i volym/kostnadsuppskattning ovan, men bedöms grovt kunna motsvara 
samma kostnad. Volymen massor har uppskattats till ca 250 + 250 ton förorenad jord 
som ska saneras. Kostnaden bedöms då uppgå till mellan 250 – 500 tusen kronor. 
Kostnaden beror också på avstånd till deponi, möjligheter till återanvändning av upp-
schaktade massor samt massbalansen för återställning. Till detta tillkommer miljökon-
trollkostnader som grovt uppskattas till 100 000 kr och ytterligare avgräns-
ning/utredning kring fd eldningsoljetank på ca 100 000 kr. 
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6.3 Miljö 
Negativ miljö- och omgivningspåverkan uppstår vid planerad saneringsåtgärd i och 
med resursförbrukning av drivmedel till lastbilar och grävmaskiner, utsläpp av avgaser 
till luft, buller mm. 
 
Metoden med schaktsanering innebär höga utsläppshalter av hälso- och miljöskadliga 
ämnen som kolmonoxid, partiklar och kväveoxider som har en lokal påverkan på mil-
jömålet Frisk luft. Metoden bidrar även med tillskott av koldioxid till atmosfären som har 
påverkan på miljömålet Begränsad Klimatpåverkan. För att ge en bild av utsläppen 
som uppstår redovisas lite utsläppssiffror i tabell 6.1 nedan. I tabellen är endast ut-
släpp beräknade för de transporter av massor som kommer att vara nödvändiga till och 
från fastigheten. Utsläpp från grävmaskin och andra arbetsmaskiner beaktas ej. Vid 
omräkningarna av transporter till kg utsläpp har dieselbränsle Euro 2 MK1 använts då 
detta bedöms som det vanligaste bränslet i lastbilar idag. Beräkningsmall och emiss-
ionsfaktorer för beräkning av utsläppen är hämtad från IVL Svenska miljöinstitutet. 
 
Tabell 6.1 Utsläpp av miljöskadliga ämnen i samband med transporter av massor. 

 Liter 
bränsle 

HC (kg) CO (kg) NOx (kg) PM (kg) SO2 (kg) CO2 (kg) 

 
       

Euro 2, MK1 1 214 3,0 3,1 29 0,5 0,8 3306 

 
Risken för spridning av föroreningar till omgivningen genom till exempel damning vid 
uppgrävning och hantering av förorenad jord kan förekomma men bedöms med enkla 
åtgärder kunna minimeras. 

7 Utvärdering  

7.1 Diskussion 
Påträffade föroreningar är i huvudsak metaller och PAH. Den vanligaste åtgärdsme-
toden för dessa föroreningar är schakt och borttransport alternativt imobilisering 
(inkapsling). Föroreningarna på aktuellt område ligger lättillgängligt och tekniskt be-
döms det vara fullt möjligt att åtgärda dem. 

Kostnader bedöms utifrån föreslagna platsspecifika riktvärden, PSRV, uppgå till ca 0,6 
miljoner kronor. Påverkan på miljön av transporter bedöms inte vara orimlig i förhål-
lande till den riskreducering som erhålls av åtgärden 

8 Rekommendationer 

Den sammanfattade bedömningen är att saneringsåtgärder för att uppfylla uppställda 

mål från riskbedömningen är rimliga att utföra ur teknisk, ekonomisk och miljömässig 

synvinkel.  
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Sammanfattning 

Bakgrund 
I samband med att Askersunds kommun skall ta fram ny detaljplan för industriområdet 
där Askersundsverken bedrivit verksamhet, har frågan om markföroreningar inom 
planområdet uppmärksammats. Den nya planen omfattar bostäder, centrum och mark 
för idrottsändamål. En översiktlig markmiljöundersökning har utförts som visat på ställ-
vis förekomst av tungmetall, olja och PAH-föroreningar. Även sedimenten i intilliggande 
Alsen är påverkade av metaller och PAH. 

Uppdrag och syfte 
Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun, Sydnärkes byggför-
valtning, Tobias Jansson, utfört en riskbedömning av förorenad mark och byggnader 
omkring gamla Askersundsverken. 

I uppdraget ingår att utföra en fördjupad riskbedömning utifrån vilka risker som be-
dömts som acceptabla utifrån tänkt användning av fastigheten (bostäder, centrum och 
mark för idrottsändamål). Den fördjupade riskbedömningen avgränsas till att omfatta 
de tungmetaller som har föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för Mindre Känslig Markanvändning (MKM) samt olja och PAH. 

Riskbedömning 
Utifrån Naturvårdsverkets modell och med ovan angivna antaganden har platsspecifika 
riktvärden beräknats. Uttagsrapport från beräkningsprogrammet redovisad i bilaga 1. I 
uttagsrapporten finns tre varianter för vardera ämne. Den första som bara är den ke-
miska beteckningen för ämnet är beräknat med det generella Kd värdet  

Förslag till platsspecifika riktvärden redovisas i Tabell 7.1. 

Tabell 1.1 Förslag till platsspecifika riktvärden för mark jämfört med generella riktvärden. 

Ämne Generellt riktvärde KM Platsspecifikt riktvärde 
allmän mark 

 
PSRV 1 

Platsspecifikt riktvärde  
und. befintliga byggnader 

 
PSRV 2, bef by 

Arsenik 10 10 100 

Bly 50 150 7 000 

Kadmium 0,5 4,0 400 

Kobolt 15 100 250 

Koppar 80 5 000 5 000 

Krom tot 80 6 000 6 000 

Kvicksilver 0,25 0,50 0,50 

Nickel 40 500 500 

Zink 250 10 000 10 000 

    

PAH L 3 50 50 
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Ämne Generellt riktvärde KM Platsspecifikt riktvärde 
allmän mark 

 
PSRV 1 

Platsspecifikt riktvärde  
und. befintliga byggnader 

 
PSRV 2, bef by 

PAH M 3 5,0 5,0 

PAH H 1 5,0 50 

    

Alif >C5-C6 12 10 10 

Alif >C6-C8 35 35 

Alif >C8-C10 20 25 25 

Alif >C10-C12 100 250 250 

Alif >C12-C16 100 1 000 1 000 

Alif >C16-C35 100 2 500 2 500 

    

Arom >C8-C10 10 100 100 

Arom >C10-C16 3 180 180 

Arom >C16-C35 10 100 100 

 

Diskussion och slutsats 
Området ligger i ett industriområde med en industriell påverkan sedan ca 100 år. Om-
rådet är sedan länge och kommer troligen även i framtiden vara belastat med förore-
nad fyllning. Det kan konstateras att så även är fallet för de aktuella fastigheterna i 
denna riskbedömning. De beräknade platsspecifika riktvärdena PSRV1 och PSRV2 
föreslås användas som åtgärdsmål vid omvandling av området enligt den nya planen. 
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STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Askersundsverken, Askersund Riskbedömning av förorenat område 
Uppdragsnummer: 6578-001  

1 Inledning 

I samband med att Askersunds kommun skall ta fram ny detaljplan för industriområdet 
där Askersundsverken bedrivit verksamhet, har frågan om markföroreningar inom 
planområdet uppmärksammats. Den nya planen omfattar bostäder, centrum och mark 
för idrottsändamål. En översiktlig markmiljöundersökning har utförts som visat på ställ-
vis förekomst av tungmetall, olja och PAH-föroreningar. Även sedimenten i intilliggande 
Alsen är påverkade av metaller och PAH.   

2 Uppdrag och syfte 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun, Sydnärkes byggför-
valtning, Tobias Jansson, utfört en riskbedömning av förorenad mark och byggnader 
omkring gamla Askersundsverken. 

I uppdraget ingår att utföra en fördjupad riskbedömning utifrån vilka risker som be-
dömts som acceptabla utifrån tänkt användning av fastigheten (bostäder, centrum och 
mark för idrottsändamål). Den fördjupade riskbedömningen avgränsas till att omfatta 
de tungmetaller som har föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för Mindre Känslig Markanvändning (MKM) samt olja och PAH. 

I uppdraget har även ingått följande moment som presenteras i separat rapport: 

 Åtgärdsutredning för att belysa vilka åtgärder som kan vidtas för att reducera miljö- 
och hälsoriskerna som är förknippade med de aktuella föroreningarna i mark och 
grundvatten. I åtgärdsutredningen har även översiktligt kostnaderna uppskattats 
för de olika åtgärderna.  

 Riskvärderingen sker genom att ett potentiellt hälsofarligt ämne genomgår en 
tvåstegsprocess bestående av riskbedömning och riskhantering. Den första delen, 
riskbedömningen, är en värderingsfri undersökning av fakta, som resulterar i en 
objektiv bedömning av ett ämnes farlighet. I riskvärderingens andra del, riskhante-
ringen, beslutas det vilka förhållningsregler som bör gälla för den möjliga riskfak-
torn. 
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Uppdragsnummer: 6578-001  

3 Objektbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Planförslaget är lokaliserad till industriområdet där Askersundsverken bedrivits. Plan-
förslaget medger en utbyggnad och etablering av bostäder och centrum samt mark för 
idrottsändmål/hotell/nöjespark eller museum. Även torg där det kan uppföras kiosker, 
serveringar och hållplatsskydd för kollektivtrafik samt parkering på markparkering eller i 
p-hus garage kan bli aktuella. 

Planen innebär en förändring till en känsligare markanvändningstyp. Området ligger 
intill sjön Alsen. Mellan sjön och gamla industriområdet har det funnits en park som 
avses finnas kvar och ingår även i planområdet.   

 

Figur 3.1 Planförslag september 2013. 

3.1.1 Historik 
Tidigt 1900-tal uppfördes de första byggnaderna inom området. Verksamheten utgjor-
des då av mekanisk verkstad och gjuteri. 

Från 1930-talet började man att tillverka Askersundspannan samt även oljefatstillverk-
ning. Denna verksamhet inbegrep förutom maskinbearbetning även lackering.  

Från 1960 tog man även in begagnade oljefat för renovering. Renoveringen bestod i 
att man spolade rent oljefaten. Troligen skedde detta med någon form av lösningsme-
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del, oklart vilket. Det är oklart vart slammet från rengöringen deponerades, antingen 
spolades det ut i Alsen eller så deponerades det någonstans i marken på området. Det 
man vet är att gjutsand och troligen annat avfall från verksamheterna deponerades i 
strandparken vilket också bekräftats av utförd undersökning av det området. 

I mitten på 60 talet härjades stora delar av byggnaderna av en brand. 

I modern tid har flertalet mindre verksamheter hysts in i lokalerna. Den mest omfat-
tande utgjordes av en plastindustri vilken använde polyuretanplast. 

Efter inventering enligt MIFO fas 1 utförd av Länsstyrelsen har fastigheten preliminärt 
erhållit klass 3. 

3.1.2 Markanvändning 
Undersökningsområdet är planlagt för mindre känslig markanvändning idag, men skall 
i framtiden komma att nyttjas för bostäder och centrumverksamhet. Exponerade grup-
per i framtiden skall därför antas vara såväl vuxna som barn och äldre, 24 timmar per 
dag. Recipienten, (Sjön Alsen), ligger på ca 50 m avstånd från undersökningsområdet. 
Inga övriga speciella skyddsobjekt bedöms finnas på platsen. I de befintliga byggnader 
som ska behållas på platsen planeras för centrumverksamhet.  

3.1.3 Utförda undersökningar 
MIFO fas 1 inventering utfördes år 2000 och har reviderats 2003. Denna beskriver i 
huvudsak historiken på fastigheten. 

Under 2010-2011 har Medins Biologi AB utfört sedimentundersökningar i Alsen utanför 
Strandparken. Resultatet visar på mycket höga halter PAH samt något förhöjda halter 
zink, koppar, kadmium, krom och arsenik.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes av Vectura, hösten 2011 (rap-
port 2011-11-09). Uppdragets syfte var att undersöka föroreningssituationen i grund-
vattnet och i fyllnadsmaterialet ner till 2 meters djup. Undersökningsområdet omfattar 
såväl industriområdet för Askersundsverken samt intilliggande parkmark där utbygg-
nad av skola planeras. Resultatet visar på något förhöjda halter metaller och PAH jäm-
fört med generella riktvärdet för KM, men inte i sammanhängande områden. En lokal 
ytlig petroleumförorening påträffades också. 

I samband med att Askersunds kommun skall ta fram detaljplan för industriområdet där 
Askersundsverken bedrivits, har frågan om markföroreningar inom planområdet upp-
märksammats. Structor Miljöteknik AB utförde hösten 2012 en miljöteknisk markunder-
sökning för att kontrollera eventuell förekomst av föroreningar inom planen. Resultatet 
visade på att i området runt de hus som ska behållas som längst i söder på utred-
ningsområdet har höga till mycket höga metallhalter påträffats. Halterna bedöms vara 
så pass höga att risker för människors hälsa, markmiljö på platsen och spridning till 
omgivningen kan ske jämfört med generella riktvärden för såväl känslig markanvänd-
ning som mindre känslig markanvändning. I övriga området är halterna betydligt lägre 
och riskerna mindre.  

Påträffade halter PAH och olja i mark och grundvatten överskrider generella riktvärden 
för känslig markanvändning måttligt och det är enstaka halter som överskrider riktvär-
det för MKM: 

En del av föroreningarna finns under de byggnader som avses lämnas kvar. Huvudde-
len finns i fyllningen i översta metern, ovan grundvattenytan. Fyllningen ligger därmed 
ganska ostörd under byggnaderna, där den biologiska aktiviteten är låg till obefintlig 
och inte åtkomlig för exponering eller spridning. 
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3.2 Geologi 
På närliggande skolområde har geotekniks undersökning utförts, där det anges att 
under ett mulljordslager eller ett asfaltsskikt utgörs jorden av fyllning med mestadels 
1,0 – 1,5 m mäktighet. Fyllningen, som består av grusig sand och silt, vilar på naturligt 
lagrade finsediment – skikt av lera och silt. Finsedimenten är lösa ner till mellan 3,0 
och 11,0 m djup. Under de lösa finsedimenten har jorden låg till medelhög relativ fast-
het som övergår till minst hög relativ fasthet mot djupet. Djup till fast botten varierar 
mellan 10-15 m.  

Grundvattennivån kan förutsättas korrespondera med Alsens vattenyta och ligga något 
över denna vilket motsvarar 1,5 – 2,0 m under markytan.  

På aktuell del antas att det ser liknande ut, men med hänsyn till områdets topografi 
med berg i dagen längs Lilla Bergsgatan är det troligt att berget ligger ytligt i anslu-
tande delar av fastigheten.  

Marken bedöms till stora delar vara utfylld. Utbredning och mäktigheten på en eventu-
ell fyllning är okänt. Grundvattennivån antas ligga relativt högt upp i markprofilen och 
korrespondera med närliggande sjön Alsen. 

3.3 Hydrologi 
Enligt nederbördskarta från SMHI har aktuellt område en årsmedelnederbörd på 700 
mm/år och årsmedelavdunstning på 400 mm/år. Förutsatt att ingen ytavrinning sker 
bedöms grundvattenbildningen i området ligga omkring 300 mm/år. För området utan-
för byggnader antas en avrinningskoefficient på 0,65 för centrum/flerbostadshus. För 
område under byggnader antas ingen infiltration ske, men för att inte underskatta 
eventuella risker har antagits att en liten del kan tryckas in från sidan vid extrema flö-
den och infiltrera genom materialet. 

Alsen, som är närmaste recipient, är en del av Vättern, men antas i den här riskbe-
dömningen vara en egen sjö.  

Tabell 3.1 Platsspecifika hydrologiska data. 

Indataparameter Generellt antagande 
MKM 

Valt värde 
Utanför byggnader 

Valt värde 
Under byggnader 

Grundvattenbildning [mm/år] 100 100 10 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 0,00001 0,00001 0,00001 

Hydraulisk gradient [m/m] 0,03 0,03 0,03 

Akvifärens mäktighet [m] 10 10 10 

Avstånd till brunn [m] 200 250 250 

    

Sjöns volym [m
3
] 1 000 000 26 000 000 26 000 000 

Sjöns omsättningstid [år] 1 0,5 0,5 

Flöde i rinnande vatten [m
3
/år] 0,0317 - - 
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3.3.1 Grundvattnets strömningsriktning 
Grundvattennivån kan förutsättas korrespondera med Alsens vattenyta och ligga något 
över denna vilket motsvarar 1,5 – 2,0 m under markytan. 

Det övre grundvattenmagasinet bedöms ha en relativt snabb avrinning mot Alsen, ge-
nom den förorenade fyllningen och på lerytan. Lerlagrets tjocklek bedöms variera mel-
lan ca 2-10 meter och vara tät, vilket minskar möjligheterna för infiltration till undre 
grundvattenmagasinet. Det undre grundvattenmagasinets strömningsriktning är okänd. 

3.4 Byggnader 
Delar av den befintliga bebyggelsen avses behållas och ska efter renovering innehålla 
centrumverksamhet, bowlingbana et.c. 

4 Konceptuell modell 

I en konceptuell modell görs en kvalitativ beskrivning av möjliga föroreningskällor eller 
förorenade medier, exponerings- och spridningsvägar samt skyddsobjekt. Den koncep-
tuella modellen för objektet sammanfattas med nedanstående figur men finns i sin 
helhet i bilaga 4. Den konceptuella modellen beskrivs sedan under avsnitten 4.1-4.4 

nedan. 
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Figur 4.1: Konceptuell modell för mark under byggnader  
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Figur 4.2: Konceptuell modell för mark utanför befintliga byggnader  
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Marken planeras till stor del vara bebyggd, och uteplatser ska vara upphöjda, där 
eventuell odling sker i ny pålagd jord.  
 
I studier utförda på Motala verkstads industriområde (Remedy by Sweden AB, 2012) 
kan konstateras att markekosystemet är tämligen opåverkat i det matjordslager på 30 
cm som ligger ovan förorenad industrifyllning på platsen. Industrifyllningen motsvarar 
de som finns på det aktuella området, i huvudsak metaller, olja och PAH. Detta stärker 
andra diskussioner (se Storstadsspecifika riktvärden) om att marklevande organismer i 
huvudsak förekommer i översta markskikten (0-30 cm) då de kräver t.ex. ljus, syre.  
 
I områden under byggnader eller hårdgjorda ytor finns inget behov av markekosystem. 
Där grönytor planeras eller anläggs i framtiden rekommenderas nytt matjordslager på 
ca 30 cm, vilket bedöms vara tillräckligt för att få ett fungerande markekosystem. Vid 
plantering av träd kan en djupare planteringsgrop rekommenderas (ca 1 x 1 m). Med 
detta som grund bedöms markmiljön på platsen inte vara ett skyddsobjekt. 
 
I området eller i närområdet sker inget uttag av grundvatten då det inom Askersunds 
kommun finns ett väl utbyggt vatten- och avloppsledningsnät. Området ligger inte inom 
eller i närheten av något vattenskyddsområde. Trots att det inte finns ett lokalt behov 
av skydd av grundvattnet anses grundvattnet som ett skyddsobjekt. 
 
Recipienten för föroreningar som eventuellt sprids från området är sjön Alsen, som är 
en del av Norra Vättern. Den ligger i direkt anslutning till parkområdet. Recipientkon-
trollen i Alsen omfattas inte av metaller, PAH eller olja. Vid Alsens utlopp, vid Edö, 
kontrolleras metaller. Under perioden 2007-2010 har halterna av zink och bly varit 
måttligt höga, medan halterna av kadmium, koppar, krom, nickel och arsenik har varit 
låga eller mycket låga (Medins Biologi AB, 2009). 

Enligt Länsstyrelsens sedimentdatabas påträffades vid sedimentprovtagning i Alsen 
1990 bland annat bly (mycket höga halter), kadmium (höga halter), koppar (höga hal-
ter), krom (måttligt höga halter), kvicksilver (låga halter) och nickel (måttligt höga hal-
ter) (enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 2000:4913). 

4.1.3 Övriga skyddsvärda samhällsintressen 
Sjön Alsen som ligger i direkt anslutning till det aktuella planområdet är en del av Norra 
Vättern. Planområdet ligger inom riksintresse för turism och rörligt frilufsliv.  
 
Inom ramen för miljömålet Levande sjöar och vattendrag har Vättern (inklusive Alsen) 
utpekats som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för fisket och för natur- och kultur-
vården. Vättern är också utpekad som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet och för 
yrkesfisket i sjöar. 

4.2 Föroreningssituation 
I området runt de hus som ska behållas som längst i söder på utredningsområdet har 
höga till mycket höga metallhalter påträffats. I övriga området är halterna betydligt 
lägre. Det är framförallt arsenik, kadmium, krom, koppar, bly och zink.  

Påträffade halter PAH och olja i mark och grundvatten överskrider generella riktvärden 
för känslig markanvändning måttligt och det är enstaka halter som överskrider riktvär-
det för MKM. 

En del av föroreningarna finns under de byggnader som avses lämnas kvar. Det är 
metaller, PAH och olja med långa kolkedjor. 
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I tidigare undersökningar har prov på sediment utförts. I sedimenten i Alsen utanför 
gamla Askersundsverken har mycket höga PAH halter påträffats samt måttligt höga 
halter arsenik, krom och zink påträffats. I övrigt är metallhalterna låga till mycket låga. 

I tabell 4.2 anges statistik över utförda laboratorieanalyser för prover utanför byggna-
der respektive under byggnader. 

Tabell 4.1 Statistik från laboratorieanalyser 2012. 

 Utanför byggnader, 15 st Under befintliga byggnader, 11 st 

Ämne Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

Arsenik 11 9,15 26,6 3,65 15 34 17,5 111 8 11 

Bly 162 27,9 1050 10,6 15 961 103 5440 13 11 

Kadmium 0,4 0,2 2,5 0,1 12 0,3 0,28 0,82 0,1 9 

Kobolt 7 6,8 13 3 15 23 12 66 6,5 11 

Koppar 41 26 130 14 15 377 63 2280 15 11 

Kvicksilver 0,20 0,2 0,23 0,2 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 

Krom tot 35 13 335 6 15 48 22 162 7,5 11 

Nickel 18 19 31 6 15 49 26 155 11 11 

Zink 175 63 1440 31 15 168 92 521 31 11 

 

Ämne Utanför byggnader, 7 st Under befintliga byggnader, 8 st 

Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

PAH L 0,21 0,15 0,42 0,15 2 0,22 0,17 0,57 0,11 6 

PAH M 1,44 0,53 6,9 0,25 5 2,16 0,89 11 0,1 8 

PAH H 2,04 0,3 11 0,08 4 2,29 1,05 11 0,3 7 

Alifat >C8-
C10 

10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 

Alifat 
>C10-C12 

20 20 20 20 0 20 20 20 20 0 

Alifat 
>C12-C16 

24,14 20 49 20 1 20,88 20 27 20 1 

Alifat 
>C16-C35 

54,42 25 170 20 4 76,63 31 350 20 6 

Aromat 
>C8-C10 

1,03 1 1,2 1 1 1,46 1 4,7 1 1 

Aromat 
>C10-C16 

4 1 22 1 1 2,08 1 8,6 1 3 

Aromat 
>C16-C35 

1,16 1 2,1 1 1 1,05 1 1,4 1 1 



 

 

14 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Askersundsverken, Askersund Riskbedömning av förorenat område 
Uppdragsnummer: 6578-001  

Ämne Utanför byggnader, 7 st Under befintliga byggnader, 8 st 

Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

Medel Median Max Min Antal 
över 
detk 

Bensen      0,01 0,01 0,01 0,01 1 

Summa 
TEX 

     0,14 0,1 0,39 0,1 1 

 

Farligheten för de föroreningar som påträffats framgår av Tabell 4.2 

 
Tabell 4.2 Förekommande föroreningar. 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

 Alifatiska kolväten Krom Bly 

 Zink Koppar Kadmium 

  Nickel Arsenik 

   Kvicksilver 

   PAH 

 
Områden som har föroreningshalter över MKM har utifrån undersökningarna bedömts 
omfatta ca 1300+500 kvm. I modellen har längden och bredden på områdena slagits 
ihop och anpassats för att ge ungefär samma yta, se tabell 4.3. 
 
Föroreningsdjupet uppskattas till ca 1 m. Enligt utförda undersökningar bedöms grund-
vattenytan ligga under påträffade fyllnadsmassor och föroreningar.  
 
Tabell 4.3 Föroreningsutbredning på området 

Indataparameter 

Generellt anta-
gande MKM 

Valt värde 
Utanför bef 
byggnader 

Valt värde 
Under bef 
byggnader 

Bredd på förorenat område tvärs grundvattenflödet 
[m] 

50 30 30 

Längd på förorenat område i flödesriktningen [m] 50 65 65 

Föroreningsdjup ovan grundvattenyta [m] 1 1 1 

Föroreningsdjup under grundvattenyta [m] 1 1 1 

 

4.3 Spridningsförutsättningar 
Föroreningar i mark sprids antingen vertikalt med tyngdlagen eller med vatten som 
spridningsmedium. Vanligast är att vatten på något sätt påverkar föroreningen och kan 
sprida den vidare. Föroreningen kan då spridas antingen löst i vattnet eller på partiklar 
som transporteras med vattnet.  
 
Utspädningsfaktor mellan porvatten och ytvatten kan beräknas som kvoten mellan den 
mängd vatten som årligen antas infiltrera över det förorenade området och den mängd 
vatten som årligen passerar ett närbeläget vattendrag eller sjö. 
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Utspädningsfaktorn mellan grundvatten och ytvatten varierar beroende på grundvatten-
tillgången i området. Är grundvattentillgången god kommer grundvatten att utgöra en 
större andel av flödet i ytvattnet. Därigenom kommer utspädningen mellan grundvatten 
och ytvatten att bli lägre.  
 
De påträffade föroreningarna förekommer i fyllnadsmassorna som i huvudsak ligger 
ovan grundvattenytan och spridnigen förväntas ske genom den transport av infiltre-
rande ytvatten som bildar grundvatten.  
 
Då fastigheten är bebyggd kan spridning ske genom förångning. Fastigheten ska be-
byggas ytterligare och även markanläggning med upphöjda uteplatser och centrummil-
jöer avses skapas, så risken för spridning med vinderosion bedöms huvudsakligen 
inträffa i samband med schakt- och markarbeten. Det innebär att uppfyllning kommer 
ske med materialskiljande geoduk mellan befintlig och ny och ren jord. Området ligger 
på ca 50 m avstånd från Alsen, och strandkanten kan antas vara såväl erosions- som 
skredkänsligt. Planerade byggnationer bedöms efter färdigställande förstärka marken 
och risken minskar att erosion och skred ska inträffa. En strandskoning har dock utförts 
i strandparken enligt figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3 Tvärsektion som visar principen för utförd strandskoning i strandparken. 

De påträffade föroreningarna av tungmetaller, olja eller PAH bedöms inte förekomma i 
fri fas. Spridning genom upptag i växter bedöms som möjlig, men in liten omfattning då 
stora delar ska bebyggas eller fyllas upp med ny jord. På del där uppfyllning sker kan 
upptag i växter vara möjlig på längre sikt efter viss omblandning, men då ska även 
utspädningseffekter beaktas. 

4.3.1 Lakbarhet, löslighet och förångning 
Laktest har utförts på 6 st olika prover på massor från området kring närliggande 
Askersundsverket och det aktuella skol- och parkområdet.  
 
Laktesten är utföra enligt tvåstegs skaktest. Metoden innebär att jorden skakas försik-
tigt först vid L/S 2 l/kg i 6 timmar varefter lakvattnet filtreras och analyseras. Sen görs 
en ny skakning med nytt vatten upp till L/S 10 i ytterligare 18 timmar. Resultatet redo-
visas som ackumulerad utlakad mängd av olika ämnen vid L/S 2 (0–2) och L/S 10 (2–
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10). Koncentrationen i lakvattnet vid låga L/S (t. ex. inom intervallet 0–0,1) erhålls 
alltså inte med denna metod. Skaktest brukar anses som en förenklad laktest som är 
billigare och snabbare än perkolationstest. 
 
Många, men inte alla, processer som styr en förorenings fördelning mellan vatten och 
fast fas i marken är haltberoende, dvs. att en ökad halt i jorden även innebär en ökad 
halt i det vatten som är i kontakt med jorden och vice versa. Jämviktsförhållandet mel-
lan halten i den fasta fasen och halten i lösningen kan beskrivas som en funktion, ofta 
kallad isoterm. Flera olika typer av isotermer kan användas, men den enklaste är den 
som antar ett linjärt förhållande mellan halten i den fasta fasen och halten i den lösta 
fasen. Kd-värdet beskriver förhållandet mellan halten av ett ämne i fast fas och halten i 
lösning (porvattnet) och har här definierats som: 
 

   
                 

  
  

   

                 
  
 

 
 

 

Beräknade Kd-värden visar på en stor spridning med både mycket höga och mycket 
låga Kd. Dessa värden bör inte användas direkt i spridnings/eller riktvärdesmodeller 
eftersom det finns en risk att det för dessa material är andra processer än sorption som 
styr lakningen varmed beräknade Kd-värden saknar relevans. Mycket höga Kd ger 
dock en indikation om att utlakningen är långsam, vilket kan användas på ett mer kvali-
tativt sätt i riskbedömningen. 
 
För området har platsspecifika Kd värden beräknats utifrån laktestet som genomförts. 
Resultatet från beräkningen redovisas i Tabell 4.4. Då de framräknade Kd värdena är 
mycket höga antas istället ökning med faktor 5 av det generella värdet, vilket ändå ger 
en konservativ bedömning. Dessa värden har dock inte använts i modellen, då det inte 
påverkade riktvärdena synbart. 
 
Tabell 4.4 Beräknade och antagna Kd-värden. 

Ämnen Generella  
Kd-värden 

 

Kd-värden för L/S 2 
Medel 

Kd-värden för L/S10 
Medel 

Platsspecifikt Kd 

(generella * 5) 

Arsenik 300 4 965 6 426 1 500 

Bly 1800 143 178 45 991 9 000 

Kadmium 200 12 087 12 947 1 000 

Koppar 600 7 787 18 211 3 000 

Kvicksilver 300 9 219 12 804 1 500 

Krom tot 1500 44 377 54 898 7 500 

Nickel 300 8 114 17 696 1 500 

Zink 600 84 789 78 157 3 000 

 
De genomförda undersökningarna av grundvatten visar på mycket begränsad påver-
kan på grundvattnet av tungmetaller. Inga värden överskrider de halter i förorenat 
grundvatten från Naturvårdsverkets hemsida. Utifrån detta bedöms föroreningarna 
vara hårt bundna till markpartiklarna. Påträffade föroreningar förekommer i industrifyll-
ning där gjutsand och slagg påträffats som generellt anses ha en låg utlakning. 
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Utifrån fyllningens karaktär och att marken använts för industriändmål under ca 100 år 
har tillförseln av organsikt material som kan ha påverkat den organiska halten i marken 
varit begränsad.  

4.3.2 Spridning till grundvatten 
Grundvattnet anses skyddsvärt i denna beräkning. Avståndet från förorenat området till 
skyddsvärt grundvatten har satts till detsamma som i den generella modellen. I den 
konceptuella modellen har antagits att inget uttag av grundvatten för användning som 
dricksvatten sker.  
 
För denna riskbedömning har antagits ett medelvärde för jordlagerföljden på 1,5 m 
fyllningsjord som underlagras av 7 m finsediment (lera). Därunder antas ett moränlager 
på 2 m mäktighet. 

 
Tabell 4.5 Spridningsförutsättningar på platsen som påverkar grundvattnet. 

Material K A dh/dl Q 

Siltig lera 10
-8 

210
1 

0,03 1,99 

Grusig morän 10
-5
 60 0,03 568 

1 Antagen bredd är 30 m och djupet 7 m 
2 Antagen bredd är 30 m och djupet 2 m 

 
Utspädningsfaktorn blir därmed 286 gånger mellan den siltiga leran och den grusiga 
moränen. För fortsatta beräkningar har avrundat värde neråt till närmaste jämna tiotal 
använts, dvs 280 gånger. 
 
Tabell 4.6 Spridningsförutsättningar på platsen som påverkar grundvattnet. 

Indataparameter Generellt antagande KM Valt värde 
Under befintliga byggnader/ 
Utanför befintliga byggnader 

Utspädningsfaktor mellan porvatten 
och brunn [ggr] 

 
55 

 
- 

Avstånd från förorenat område till 
skyddsvärt grundvatten [m] 

 
200 

 
200 

Utspädningsfaktor mellan porvatten 
och skyddsvärt grundvatten [ggr] 

 
47 

 
280 

4.3.3 Spridning till ytvatten och sediment 
Alsen, som är närmaste recipient, är en del av Vättern, men antas i den här riskbe-
dömningen vara en egen sjö. Askersundsverken ligger på ca 50 m avstånd. Alsens 
volym uppskattas till 26 000 000 m

3
 och omsättningstiden till 0,5 år. Detta ger en ut-

spädning enligt Tabell 4.7.  
 
Tabell 4.7 Spridningsförutsättningar på platsen som påverkar ytvatten och sediment. 

Indataparameter Generellt antagande KM Valt värde 

Utspädningsfaktor mellan porvatten och 
ytvatten [ggr] 

 
2376 

 
2 666 667 

 

Då det enbart är ca 2 m
3
 vatten som kan tränga igenom leran årligen. En viss fastlägg-

ning kan förväntas i leran, såväl metaller som binder till lermineraler som PAH:er som 
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redan är partikelbundna och avskiljs/filtreras bort i leran, varför påverkan på grundvat-
ten från infiltrerande lakvatten kan antas vara mycket låg. 

4.3.4 Spridning till luft 
Byggnaden står tom i nuläget och kommer om den ska användas att byggas om. Som 
grund för beräkningarna har de generella indata för utspädningsfaktorn mellan provat-
ten och inomhusluft använts. Även den generella utspädningsfaktorn mellan provatten 
och utomhusluft har använts trots att det är en underskattning då ytorna är hårdgjorda.  
 
Tabell 4.8 Spridningsförutsättningar på platsen som påverkar inom och utomhusluften. 

Indataparameter Generellt antagande MKM Valt värde 

Utspädningsfaktor mellan porvatten och 
inomhusluft [ggr] 

 
6 000 

 
6 000 

Utspädningsfaktor mellan porvatten och 
utomhusluft [ggr] 

 
600 000 

 
600 000 

4.3.5 Spridning i mark 
Då ytorna i huvudsak är inlåsta under byggnader och centrumanläggning är spridning-
en via damning i huvudsak begränsad till när schakt- och markarbeten sker. Spridning 
via vegetation inom området är möjlig, men enligt resonemang ovan bedöms det vara i 
mycket begränsad omfattning. 
 
Föroreningarna bedöms vara hårt bundna till fyllningen utifrån de laktester och grund-
vattenanalyser som genomförts.  

5 Åtgärdsmål 

Åtgärdsmål är de hälso- och miljömål som sätts med hänsyn till de risker ett förorenat 
område medför, och med hänsyn till vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt 
och ekonomiskt rimligt. De övergripande åtgärsmålen anger vilken funktion område 
ska ha efter åtgärder samt vilka skyddsobjekt som finns. 

Som övergripande åtgärdsmål för aktuellt område runt gamla Askersundsverken 
anges: 

 Området ska kunna användas för bostäder och centrum samt mark för id-
rottsändmål. 

 Alsen ska inte utsättas för en oacceptabel påverkan av föroreningar från om-
rådet 

Detaljerade åtgärdsmål:  

 Vuxna ska kunna arbeta i lokaler på fastigheten utan risk för hälsan på grund 
av förekommande markföroreningar.  

 Barn och vuxna förväntas kunna vistas i lokaler och besöka området utan risk 
för hälsan på grund av förekommande markföroreningar. 

 Barn och vuxna ska kunna bo och leva utan risk för hälsan på grund av före-
kommande markföroreningar. 

 Åtgärderna ska vara motiverade vid en sammanvägning av tillämpliga miljömål 
(giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft)  
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6 Miljö- och hälsoriskbedömning 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för mark gällande ämnen som är 
vanligt förekommande i förorenade områden. De generella riktvärden har utarbetats för 
två olika typer av markanvändning där exponeringsvägar, exponerade grupper samt 
skyddsvärdet för miljön varierar. De generella riktvärdena anger den föroreningshalt 
under vilken risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt 
är acceptabel i efterbehandlingssammanhang. Dock är det viktigt att påpeka att över-
skridande av de generella riktvärdena inte nödvändigtvis medför negativa effekter. 
Platsspecifika förhållanden som kan skilja sig från den generella modellen är exempel-
vis människors exponering för föroreningar, spridningsförutsättningarna för de förore-
ningar som finns och skyddsvärdet för miljön i området och i omgivningen. Det är där-
för motiverat att genomföra en platsspecifik bedömning av de förutsättningar som gäl-
ler för aktuellt område.  

I denna rapport har beräkningarna av platsspecifika riktvärden grundats på Natur-
vårdsverkets modell beskriven i rapport NV 5976 samt tillhörande beräkningsprogram i 
excel. I följande avsnitt beskrivs de indata som använts för beräkningarna och framför-
allt de avsteg som görs gentemot den generella modellen för KM.  

6.1 Exponeringsvägar 

6.1.1 Allmänt 
Den allmänna exponeringssituationen som antas för området utgår i från generella 
riktvärden för känslig markanvändning, med ett antal avsteg enligt nedan. 

6.1.2 Intag av jord 
Det finns både hårdgjorda och icke hårdgjorda ytor i det aktuella området idag. Efter 
omställning enligt detaljplanen kommer stora delar av fastigheten att vara bebyggd. 
Uteplatser avses bli upphöjda ovan befintlig mark idag, så stor del av den befintliga 
markytan kommer att låsas in. Exponeringstiden för barn och vuxna har inte ändrats 
från det generella antagandet. Däremot antas inte det genomsnittliga intaget av jord 
kunna vara detsamma som i den generella modellen, då markytan kommer att låsas in 
till stora delar. Genomsnittligt intag av jord för barn och vuxna har därför halverats mot 
det generella antagandet. För mark under befintliga byggnader bedöms inte denna 
exponeringsväg finnas inom överskådlig framtid (förrän byggnaderna rivs). 
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Tabell 6.1 Exponeringsdata för intag av jord. 

Indataparameter Generellt antagande 
KM 

Valt värde för  
allmän mark 

Valt värde under befint-
liga byggnader 

Exponeringstid barn [d/år] 365 365 - 

Exponeringstid vuxna [d/år] 365 365 - 

Biotillgänglighetsfaktor  1 1 - 

Genomsnittligt intag av jord, barn 
[mg/dag] 

120 60 - 

Genomsnittligt intag av jord, barn 
[mg/dag] 

50 25 - 

6.1.3 Hudupptag 
Utifrån resonemanget för intag av jord har även Jordexponering av hud för barn och 
vuxna halverats för allmän mark. För mark under befintliga byggnader bedöms inte 
denna exponeringsväg finnas inom överskådlig framtid (förrän byggnaderna rivs).  

Tabell 6.2 Exponeringsdata för upptag via huden. 

Indataparameter Generellt antagande 
KM 

Valt värde för  
allmän mark 

Valt värde under 
befintliga byggnader 

Exponeringstid barn [d/år] 120 120 - 

Exponeringstid vuxna [d/år] 120 120 - 

Biotillgänglighetsfaktor  1 1 - 

Jordexponering hud, barn 
[mg/m

2
] 

2000 1000 - 

Jordexponering hud, vuxna 
[mg/m

2
] 

2000 1000 - 

6.1.4 Inandning av damm 
Enligt resonemang ovan har andel damm från förorenat område halverats och för jord 
under befintliga byggnader antas det inte vara en relevant exponeringsväg. 

Tabell 6.3 Exponeringsdata för inandning av damm. 

Indataparameter Generellt antagande 
KM 

Valt värde för  
allmän mark 

Valt värde under 
befintliga byggnader 

Damm i inomhusluft [mg/m
3
] 0,0075 0,0075 - 

Damm i utomhusluft [mg/m
3
] 0,01 0,01 - 

Andel förorenat damm till inom-
husluft [%] 

 
50 

 
25 

- 

Andel förorenat damm till utom-
husluft [%] 

 
50 

 
25 

- 

Andel tid inomhus [%] 100 100 - 

Exponeringstid barn [d/år] 365 365 - 

Exponeringstid vuxna [d/år] 365 365 - 

Biotillgänglighetsfaktor  1 1 - 
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6.1.5 Inandning av ånga 
Exponeringstiden på fastigheten bedöms följa det generella antagandet. Då befintliga 
byggnader avses renoveras/byggas om med ventilerat golv (och där planeras heller 
inte bostäder) och nya byggnader byggs med radonsäkert utförande, så har andelen 
inläckage av markluft till byggnaden halverats utifrån det generella antagandet. Detta 
bedöms vara ett konservativt antagande. 

Tabell 6.4 Exponeringsdata för inandning av ånga. 

Indataparameter Generellt antagande 
KM 

Valt värde för  
allmän mark 

Valt värde under 
befintliga byggnader 

Exponeringstid barn [d/år] 365 365 365 

Exponeringstid vuxna [d/år] 365 365 365 

Andel tid inomhus [%] 100 100 100 

Biotillgänglighetsfaktor  1 1 1 

Inläckage av markluft till byggnad, 
[m

3
/dag] 

2,4 1,2 1,2 

6.1.6 Intag av dricksvatten, växter och fisk 
Intag av dricksvatten från området beaktas ej. Inga avsteg från generella modellen 
avseende intag av fisk från närbelägen sjö görs. 
 
Avseende intag av växter är det inte sannolikt att det kommer att ske någon större 
odling på området. Uteplatser ska vara upphöjda och stor del av området kommer vara 
bebyggd och utgöras av centrummiljö. Av den anledningen har andel intag av växter 
odlade på området reducerats med faktor 10.  
 
Tabell 6.5 Exponeringsdata för intag av växter. 

Indataparameter Generellt antagande 
KM 

Valt värde för  
allmän mark 

Valt värde under 
befintliga byggnader 

Andel växter från odling på plats 
[%] 

10 1 - 

6.2 Skydd av grundvatten 
Höga krav bör ställas på skydd av grundvattenresurser i Sverige. Krav på skydd av 
grundvatten finns dels som nationellt miljömål ”Grundvatten av god kvalitet” dels i EU:s 
vattendirektiv. Skydd av grundvatten har tagits med i modellen som en skyddsvärd 
resurs.  

6.3 Skydd av ytvatten 
För kvalitetskriterium för ytvatten samt fördelningsfaktorer mellan jord och vatten hän-
visas till Naturvårdsverkets rapport 5976. 
 

Skydd av ytvatten har tagits med i modellen som en skyddsvärd resurs. Resultaten 
från laktesterna som är baserat på sex samlingsprov från fyllningsjorden visar att lak-
ningen från området generellt ligger under den nivå med halter som bedöms ge ökade 
risker för biologiska effekter. För koppar och i något fall bly är halterna i nivå med hal-
ter som används för bedömning av måttligt allvarligt tillstånd för förorenat ytvatten. 
Laktesterna är generellt att betrakta som worst case.   
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7 Förslag till platsspecifika riktvärden 

Utifrån Naturvårdsverkets modell och med ovan angivna antaganden har platsspecifika 
riktvärden beräknats. Uttagsrapport från beräkningsprogrammet redovisad i bilaga 1. I 
uttagsrapporten finns tre varianter för vardera ämne. Den första som bara är den ke-
miska beteckningen för ämnet är beräknat med det generella Kd värdet  

Förslag till platsspecifika riktvärden redovisas i Tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Förslag till platsspecifika riktvärden för mark jämfört med generella riktvärden. 

Ämne Generellt riktvärde KM Platsspecifikt riktvärde 
allmän mark 

 
PSRV 1 

Platsspecifikt riktvärde  
und. befintliga byggnader 

 
PSRV 2, bef by 

Arsenik 10 10 100 

Bly 50 150 7 000 

Kadmium 0,5 4,0 400 

Kobolt 15 100 250 

Koppar 80 5 000 5 000 

Krom tot 80 6 000 6 000 

Kvicksilver 0,25 0,50 0,50 

Nickel 40 500 500 

Zink 250 10 000 10 000 

    

PAH L 3 50 50 

PAH M 3 5,0 5,0 

PAH H 1 5,0 50 

    

Alif >C5-C6 12 10 10 

Alif >C6-C8 35 35 

Alif >C8-C10 20 25 25 

Alif >C10-C12 100 250 250 

Alif >C12-C16 100 1 000 1 000 

Alif >C16-C35 100 2 500 2 500 

    

Arom >C8-C10 10 100 100 

Arom >C10-C16 3 180 180 

Arom >C16-C35 10 100 100 
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8 Diskussion och slutsatser 

Området ligger i ett industriområde med en industriell påverkan sedan ca 100 år. Om-
rådet är sedan länge och kommer troligen även i framtiden vara belastat med förore-
nad fyllning. Det kan konstateras att så även är fallet för de aktuella fastigheterna i 
denna riskbedömning. De beräknade platsspecifika riktvärdena PSRV1 och PSRV2 
föreslås användas som åtgärdsmål vid omvandling av området enligt den nya planen. 
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2013-04-09, kl. 10:43

Uttagsrapport Eget scenario: Askersundsverken, plan1 Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 100 mg/kg Akuttoxicitet
Bly 1 500 mg/kg Skydd av grundvatten
Kadmium 80 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 250 mg/kg Skydd av grundvatten
Koppar 5 000 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom tot 6 000 mg/kg Skydd av grundvatten
Kvicksilver 3,0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Nickel 500 mg/kg Skydd av grundvatten
Zink 10 000 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH L 60 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH M 25 mg/kg Inandning av ånga
PAH H 50 mg/kg Skydd mot fri fas
Alifat >C5-C6 50 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C6-C8 180 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C8-C10 150 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C10-C12 1 000 mg/kg Skydd mot fri fas
Alifat >C12-C16 1 000 mg/kg Skydd mot fri fas
Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C8-C10 600 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Aromat >C10-C16 180 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

skersundsverken, pla MKM
Intag av jord beaktas ej beaktas Under befintlig byggnad, ingen exponering möjlig så länge 

byggnaden finns kvar. (obl)
Hudkontakt med jord/damm beaktas ej beaktas Under befintlig byggnad, ingen exponering möjlig så länge 

byggnaden finns kvar. (obl)
Inandning av damm beaktas ej beaktas Under befintlig byggnad, ingen exponering möjlig så länge 

byggnaden finns kvar. (obl)
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Kommunalt dricksvatten (frv)
Intag av växter beaktas ej beaktas ej Under befintlig byggnad, ingen odling möjlig. (frv)
Längd på förorenat område 65 50 m Två områden, varav detta är sammanvägd längd (obl)
Bredd på förorenat område 30 50 m Två områden, varav detta är sammanvägd bredd (obl)
Grundvattenbildning 300 100 mm/år Nederbörd 700 mm/år, avdunstning 400 mm/år i aktuella 

området enligt SMHI-karta (obl)
Sjöns volym 26000000 1000000 m3 Alsen, enligt rapport (obl)
Sjöns omsättningstid 0,5 1 år Alsen, enligt rapport (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Under byggnader, markmiljö ej motiverad att skydda där. 
(obl)

Egen utspädningsfaktor - skyddat gv 160 47 ggr Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inläckage av markluft till byggnad 1,2 2,4 m3/dag Ventilerat golv i befintliga byggnader bedöms minst halvera 

generella värdet (obl)
    
    
Egendefinierade ämnen   
Inga egendefinierade ämnen används.    

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Avser mark under befintliga byggnader som ska 
behållas.

Beskrivning
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Uttagsrapport Eget scenario: Askersundsverken, plan1 Naturvårdsverket, version 1.00
Generellt scenario: KM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 30 mg/kg Intag av jord
Bly 800 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Kadmium 30 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Kobolt 250 mg/kg Skydd av grundvatten
Koppar 5 000 mg/kg Skydd av grundvatten
Krom tot 6 000 mg/kg Skydd av grundvatten
Kvicksilver 0,50 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Nickel 500 mg/kg Skydd av grundvatten
Zink 10 000 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH L 50 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
PAH M 5,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH H 30 mg/kg Intag av jord
Alifat >C5-C6 10 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C6-C8 35 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C8-C10 25 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C10-C12 250 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Alifat >C12-C16 1 000 mg/kg Skydd mot fri fas
Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C8-C10 100 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor
Aromat >C10-C16 180 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C16-C35 100 mg/kg Skydd av grundvatten
Arsenik-mod 30 mg/kg Intag av jord
Bly-mod 800 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Kadmium-mod 30 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

skersundsverken, pla KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt dricksvatten (obl)
Andel växter från odling på plats 0,001 0,1 - Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö. Ett mkt 

litet upptag i eventuella framtida odlingar kan inte uteslutas.  
(obl)

Längd på förorenat område 65 50 m Två områden, varav detta är sammanvägd längd (obl)
Bredd på förorenat område 30 50 m Två områden, varav detta är sammanvägd bredd (obl)
Grundvattenbildning 300 100 mm/år Nederbörd 700 mm/år, avdunstning 400 mm/år i aktuella 

området enligt SMHI-karta (obl)
Sjöns volym 26000000 1000000 m3 Alsen, enligt rapport (obl)
Sjöns omsättningstid 0,5 1 år Alsen, enligt rapport (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Ej odlingsbar mark - endast prydnadsväxter. Även upphöjda 

uteplatser. (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Enligt resonemang i rapporten kommer förorenad jord ej 
utgöras av ytjord. (obl)

Egen utspädningsfaktor - skyddat gv 160 14 ggr Kommentar saknas!
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  
Inläckage av markluft till byggnad 1,2 2,4 m3/dag Radontätt i nybyggnad, ventilerat golv i befintliga byggnader 

bedöms halvera generella värdet (obl)
Genomsnittligt intag av jord, barn 12 120 mg/dag Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 

ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

Genomsnittligt intag av jord, vuxna 5 50 mg/dag Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 
ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

Jordexponering hud, barn 200 2000 mg/m2 Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 
ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

Jordexponering hud, vuxna 200 2000 mg/m2 Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 
ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

Andel partiklar från förorenat område i 
inomhusluft

0,05 0,5 - Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 
ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

Andel partiklar från förorenat område i 
utomhusluft

0,05 0,5 - Upphöjda uteplatser, flerbostadshus i centrummiljö, pålagd 
ytjord. Eventuell framtida exponering pga av omblandning 
vid t.ex. ledningsschakt kan ej uteslutas. Därför finns liten 
exponering kvar. (obl)

    
    
Egendefinierade ämnen    
Följande ämnen är egendefinierade:    
    - Arsenik-mod    Kd * 10 - påverkar ej riktvärden. Används därför ej (obl)
    - Bly-mod    Kd * 10 - påverkar ej riktvärden. Används därför ej (obl)
    - Kadmium-mod    Kd * 10 - påverkar ej riktvärden. Används därför ej (obl)
    
Egendefinierade ämnen redovisas i    

Utgår från standardscenario för känslig markanvändning, enligt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Avser mark utanför 
befintliga byggnader.

Beskrivning
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