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Sammanfattning 
Med anledning av att fastigheten Svarvaren 14 skall bebyggas med ny bebyggelse har frågan rörande 
kvarlämnad petroleumförorening lyfts. När Statoil avetablerade sin verksamhet på fastigheten 
2009 kvarlämnades petroleumförorening  i två huvudsakliga riktningar; åt väst (under Rudsvägen) 
och åt öst (under restaurangbyggnad). Syftet med denna riskbedömning är att för beställare, 
kommun och fastighetsägare redogöra för huruvida den kvarlämnade föroreningen utgör en risk för 
människors hälsa eller miljö på den aktuella  fastigheten samt omkringliggande bostäder. Den 
aktuella fastigheten ingår i ett större planområde, Sundsta torg, som är ett urbant stadsrum där ny 
bebyggelse av varierande funktion och utformning samt siktstråk ska vävas ihop. 

Den kvarlämnade föroreningen på Svarvaren 14 utgörs i huvudsak av alifatiska och aromatiska 
kolväten på ett djup av 2-4 meter under markytan i både jord och grundvatten. På intilliggande 
fastigheter (Norrstrand 1:1 och Sundsta 2:1) förekommer förorening av PAH och metaller som i 
huvudsak är koncentrerade till ytliga jordskikt.  

I denna rapport redovisas platsspecifika riktvärden för mark inom kvarteret Svarvaren. De 
beräknade riktvärdena anger en nivå under vilken risk för oönskade effekter på människors hälsa 
eller miljö inte föreligger vid den planerade markanvändningen. De beräknade riktvärdena tar 
hänsyn till: 

• Markmiljö (< 2 meter under markyta) 

• Ytvatten (0-200 meter ifrån aktuell fastighet) 

• Inandning av ånga 

Vid bedömning av exponeringsvägar och spridningsförutsättningar har antagits att fastigheten 
Svarvaren 14 nyttjas för bebyggelse i sin helhet. 

För att vidare utreda föroreningssituation (tex i samband med saneringsarbete) på och runt om 
fastigheten Svarvaren 14 föreslår ÅF följande:  

• Utvidgad markprovtagning/grundvattenprovtagning 
Detta i syfte att utreda föroreningsutbredningen i de riktningar som kvarvarande 
förorening kvarlämnats, eller förorening i form av eventuell återkontaminering. I 
samband med denna undersökning bör ytterligare grundvattenrör installeras 
 

• Analys av ytliga jordar med avseende på metallföroreningar. 
I samband med miljöteknisk undersökning bör kompletterande prover avseende 
metallföroreningar uttas för att kunna föroreningsklassificera ytliga jordar i samband 
med schaktarbeten. 
 

• Utredning av grundvattnets strömningsriktning. 
I samband med miljöteknisk undersökning bör grundvattnets strömningsriktning 
utredas närmare eftersom befintligt material bedöms vara bristfälligt.  
 

• Porgasmätning vid behov. 
Mätning av porluft kan bli aktuellt i de fall förorening eventuellt kvarlämnas på 
Svarvaren 14. 
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund och syfte 
Med anledning av att fastigheten Svarvaren 14 skall bebyggas med ny bebyggelse har frågan rörande 
kvarlämnad petroleumförorening lyfts. När Statoil avetablerade sin verksamhet på fastigheten 
2009 kvarlämnades petroleumförorening  i två huvudsakliga riktningar; åt väst (under Rudsvägen) 
och åt öst (under restaurangbyggnad).Syftet med denna riskbedömning är att för beställare, 
kommun och fastighetsägare redogöra för huruvida den kvarlämnade föroreningen utgör en risk för 
människors hälsa eller miljö på den aktuella  fastigheten samt omkringliggande fastigheter. 
Riskbedömningen utgår från befintliga förutsättningar  

-att rådande detaljplan för fastigheten kvarstår  

-att fastigheten bebyggs enligt förslag. 

Riskbedömningen tar primärt hänsyn till både hälso- och miljöbaserade haltgränser. Ett 
resonemang baserat på enbart hälsobaserade haltgränser presenteras emellertid också. Vilken 
beskrivning som skall tillämpas bör bestämmas i samråd mellan tillsynsmyndighet och 
fastighetsägare.  

1.2   Planområde 
Markplan eller eventuellt halvt källarplan kommer utgöras av parkeringsplatser, utrymmen för 
lägenhetsförråd, cykelrum, soprum samt restauranger eller dylikt. I detta plan kommer inga 
lägenheter att placeras. På plan 2 kommer en allmän yta skapas mellan fyra huskroppar (se figur 1). 
Gräsytorna kommer att utgöras av ytor där människor skall kunna vistas och umgås. Övriga ytor 
skall vara hårdgjorda ytor med olika typer av betongsten. Inga jordmassor som skall användas för 
planteringar på plan 2 kommer hämtas från befintlig marknivå. 

 

Figur 1 visar planerad situationsplan för plan 2 på  Svarvaren 14 och Svarvaren 12. Källa: Mondo Arkitekter 
(2011). 

Den aktuella fastigheten ingår i ett större planområde, Sundsta torg, som är ett urbant stadsrum där 
ny bebyggelse av varierande funktion och utformning samt siktstråk ska vävas ihop. 



 
 

RAPPORT 

580450 Riskbedömning- Svarvaren 14  Sida 6 (25) 

1.3   Områdesbeskrivning 
Den aktuella fastigheten, Svarvaren 14 ligger på Rudsvägen 10 i Karlstad. På fastigheten har det 
under en längre tid bedrivits drivmedelsförsäljning. Idag finns (2015-02-02) en byggnad där det i 
den södra delen nyligen bedrivs restaurangverksamhet. I den norra delen fanns tidigare en 
stationsbutik samt bilverkstad med spolhall. Stationsbutiken är stängd. I anslutning till norra delen 
av byggnaden (tidigare butik och verkstad) ligger ett gatukök.  

 

Figur 2 visar en översiktbild över området Sundsta torg. Den aktuella fastigheten Svarvaren 14, är markerad 
med röd streckad linje. Källa Karlstad kommun (2011). 

På samtliga sidor om fastigheten finns bostäder. Närmaste bostad ligger idag på ett avstånd om 
cirka 30 meter från den f.d. anläggningen. På andra sidan Rudsvägen i riktning mot väster ligger 
Sundstadstjärnet (cirka 300 meter bort) vilken troligtvis är en korvsjö från Klarälven. Söder och 
väster om fastigheten rinner Kaplansfåran och Klarälven.  

1.4   Geologi 
Den generella jordarten i området utgörs (enligt SGU) av isälvssand. De övre marklagren (0-1 
meter) består dock av fyllnadsmaterial av olika karaktär. Sanden är linsvis av finsand. Denna 
jordart bedöms vara homogen över ett större område och ändrar först karaktär cirka 300-400 
meter norr om den aktuella fastigheten . Sandens mäktighet är troligtvis ner till fast berg. 

Fast berg ligger på mellan 32-50 meters djup i området. Det finns en tendens till att berggrundens 
stupning är något åt sydöst/öst. Topografin är i närområdet flack med ytterst små höjdvariationer. 

1.5   Hydrogeologi 
Nettonederbörden i området bedöms uppgå till cirka 100 mm/år (nederbörd cirka 700 mm/år– 
avdunstning cirka 600 mm, SMHI, 2014). Grundvattenbildningen efter exploatering har 
uppskattats till cirka 200 m3/år baserat på 100 mm nederbörd över hela området. Denna 
grundvattenbildning är i paritet med vad som används för beräkning av Naturvårdsverkets 
generella riktvärden. 

Den hydrauliska konduktiviteten  beräknas för isälvssand vara 1.0 X 10-5 m/s. Gradienten för 
grundvattnet antas vara 0,02 m/m (2 %), vilket är en tilltagen uppskattning 

 

 



 
 

RAPPORT 

580450 Riskbedömning- Svarvaren 14  Sida 7 (25) 

I samband med miljöteknisk markundersökning, utförd 2013 (Sweco 2013), bedömdes 
grundvattnets flödesriktning vara åt nordost. Detta kan vara den naturliga strömningsriktningen, 
men det kan enligt Sweco även bero på tillfällig pumpning på fastigheten Svarvaren 14. Enligt VISS 
(Länsstyrelsen, 2014) skall avvattning ske i riktning mot Klarälven söder om fastigheten. 
Strömningsriktningen är i detta fall högst osäker eftersom det hydrogeologiska underlag som tagits 
fram i samband med miljötekniska undersökningar bedöms av ÅF vara bristfälligt.  

För att i riskbedömningen inkludera möjlig ytvatten- och grundvattenkontaminering antas 
grundvattnets strömningsriktning vara åt söder.  Detta eftersom det kortaste avståndet till 
Klarälven är i sydlig riktning (Kaplansfåran), och även Länsstyrelsen översiktliga uppfattning enligt 
VISS. Tidigare bedömningar (Sweco 2013, Grontmij 2014) gör gällande att den pågående 
grundvattenpumpningen kan ha haft inverkan på strömningsriktningen. Denna pumpning skall 
avslutas innan  fastigheten bebyggs, och därmed är det rimligt att anta att strömningssriktningen 
stabiliseras med tiden, och då troligtvis kommer att anta en sydlig riktning. 

2   Historik 

2.1   Historia i kronologisk ordning 
Nedan följer områdets övergripande historia i kronologisk ordning. Information har inhämtats från 
Karlstads kommun historiearkiv, PSK (databas för drivmedelstationer och Lantmäteriet. 

Mellan åren 1900-1920  

Bostäder och diverse affärsverksamheter etableras i Kv Svarvaren, Kv Bokhållaren och Kv Vävaren, 
öster om Rudsvägen. I övrigt var områden runt Sundstatjärnet relativt obebyggt. I huvudsak finns 
befintlig bebyggelse i anslutning till Klarälven, strax sydöst om Svarvaren 14. Vid denna tidpunkt 
var Svarvaren indelad i två delar (norr och syd). Troligtvis var fastighetsbenämning vid denna 
tidpunkt Svarvaren 12/14, men även 21/23. 

Mellan åren 1920-1940 

Fastigheten Svarvaren 12/14 förändras med tiden genom att delvis (främst norra delar av 
fastigheterna) övergå till lättare industrier/affärsverksamhet. Generellt förändras Kv Snickaren och 
stora delar av Kv Svarvaren till att husera olika verksamheter. Vilken typ av verksamhet är okänt. I 
övrigt växer Sundstaområdet i huvudsak på den östra sidan av Rudsvägen, både i sydost och 
nordost. 

Mellan åren 1940-1960 

Sundstaområdet växer genom bostadsbyggande runt Sundstatjärn. Kv Svarvaren är fortsatt indelad 
i mindre fastigheter. Verksamheten utgörs tillsynes fortsättningsvis av affärs- och 
tillverkningsverksamhet. Fotografier från 1954 visar på att viss industriliknande verksamhet kan ha 
bedrivits på Kv Bokhållaren, strax norr om Svarvaren. I slutet av 1950-talet och i början 1960-talet 
började Sundstaområdet anta samma form som dagens utseende. Enligt uppgift från PSK skall 
drivmedelsanläggningen ha etablerats 1959 (som Mobil Oil). Dock visar detaljplaner från 1960 att 
ingen byggnad liknande dagens, är uppförd. 
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Figur 3 visar ett flygfotografi från 1952. Röd rektangel markerar fastigheten Svarvaren 14. Källa 
Lantmäteriet 2014. © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001. 

Mellan åren 1960-1980 

Under början av 1960-talet rivs de norra byggnaderna på Kv Svarvaren. Detta medför att 
fastigheten troligen utgjordes av schakter/fyllnadsområden. Inte heller i detta skede (tidigt 1960-
tal) har någon drivmedelsanläggning etablerats. Det är möjligt att den rivning som skett syftade till 
att anlägga grund för en kommande etablering på fastigheten. I övrigt kvarstår på Kv Svarvaren och 
Kv Bokhållaren olika typer av lokaler som troligtvis inhyst verkstäder eller likande verksamhet. 
Under denna tid fylldes även delar av Sundstatjärn ut med tippmassor och byggnadsmaterial. Det 
är troligt att Mobil Oil etablerade sin verksamhet på fastigheten mellan 1960-1965.  

Mellan åren 1980-2010 

Norsk Hydro tar över drivmedelsstationen 1985. Alla tidigare byggnader på fastigheten har rivits 
och ersatts med dagens stationshus. Bakom stationsbyggnaden (Svarvaren 12) finns likt idag, en 
grusad yta. Under 2007 tog Svenska Statoil Fuel & Retail Sverige AB över Norsk Hydro. Fastigheten 
har sedermera nyttjats till flera verksamheter såsom verkstad, bilförsäljning, tvätthall och 
restaurangverksamhet. Stationen lades ner 2009. 

2.2   Sammanfattning av områdets historia 
Den historiska bakgrundsundersökning som utförts visar på att området i sin helhet (Kv Svarvaren 
med omnejd) över 100 år utgjorts av bebyggelse. Till stor del har Kv Svarvaren till synes nyttjats för 
bostadsbebyggelse. Dock har verksamheten på området mellan 1920-1940 delvis utgjorts av lättare 
verkstad/industriändamål.  
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3   Tidigare undersökningar 
 

Föreliggande riskbedömning baseras på resultat och information från följande skrivelser: 

I. D-Miljö AB (2008) Saneringskontroll i samband med avetablering av Norsk Hydros 
bensinstation anläggningsnummer 98737 på Rudsvägen i Karlstad. 

Arbetet omfattade provtagning i schakt och schaktsanering av den aktuella 
drivmedelsstationen. Provtagningen visade på att förorening i jord och grundvatten hade 
spridits norrut under pumpöarna, ut mot Rudsvägen i väster samt in mot stationsbyggnaden i 
öster. Föroreningen kunde inte avgränsas mot gatan (Rudsvägen) eller byggnaden. Saneringen 
kunde inte genomföras under Rudsvägen i väster och stationsbyggnad i öster på grund av 
tekniska skäl (rasrisk).  

Åtgärdssmålet för jord var under saneringen Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (NV 
5976). För grundvatten relaterades de uppmätta halterna mot ”ångor i byggnader”, ur 
rapport Kemakta AR 2005-31. Föroreningsproblematiken omfattade verksamhetsrelaterade 
föroreningar (främst i form av lätta alifater, aromater och BTEX). Föroreningen var i 
huvudsak koncentrerad i naturliga sandskikt, till djup mellan 2-4 meter under markyta. 
Föroreningsdjupet var som mest 4,5 m under markyta. Grundvattnet påträffades på cirka 3 
meters djup (variationer mellan 2-3 meters djup). I samband med saneringen installerades två 
stycken sanerings-/kontrollbrunnar på fastigheten (SB 1 och SB 2).  

II. D-Miljö AB (2009) Miljöteknisk markundersökning vid Norsk Hydros bensinstation 
anläggningsnummer 98737 på Rudsvägen i Karlstad. 

Provtagning utfördes under hösten 2009. Totalt uttogs jordprover från sju provpunkter 
fördelade över fastigheten Svarvaren 14. Fyra jordprover skickades för vidare analys med 
avseende på alifatiska och aromatiska föroreningar samt BTEX. Tre vattenprover uttogs (två 
från kontrollbrunnarna, samt ett från permanent installerat grundvattenrör). Analyser utfördes 
avseende samma parametrar som för jord med addering av MTBE.  

Resultatet visade att ingen förorening kunde detekteras avseende på jord. Dock påvisade de två 
brunnsproverna förhöjda halter av främst aromater och bensen i grundvattnet.  

Resultatet medförde att ett kontrollprogram upprättades samt att en grundvattensanering 
påbörjades 2010. Denna sanering har pågått sedan dess, med kontrollprovtagning fyra gånger 
om året. 

III. Sweco Infrastructure AB (2012) Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Kv 
Svarvaren 12-14, Norrstrand.  

Sweco utförde under 2012 en översiktlig markundersökning på kvarteret Svarvaren 12-14. 
Arbetet utfördes på uppdrag av Fastighets AB L E Lundberg. Undersökningen utgjordes av 
skruvprovtagning i nio provpunkter (SW01-SW09). Maximalt borrdjup var fyra meter. De 
uttagna jordproverna analyserades i fält med PID ( fotojonisationsdetektor) samt XRF 
(röntgenfluorescensdetektor). Sju prover analyserades med avseende på alifater och aromater, 
BTEX, PAH och MTBE. Utöver detta skickades tre ytterligare prover för analys med avseende på 
tungmetaller (inklusive antimon och kvicksilver).  

Fältmätningarna (PID och XRF) visade på förhöjda halter av metaller och oljekolväten. 
Laboratorieanalyserna påvisade dock få punkter med oljeförorening. I huvudsak var det i punkt 
SW04 som förorening kunde detekteras (2,5-4 meter under markytan). Denna punkt var taget 
strax söder om eller strax inom det sedan tidigare sanerade området. Observera att varken 
SWo4, eller schaktgränser är inmätta. 
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IV. Sweco Infrastructure AB (2013) Miljöteknisk markundersökning vid Sundstatorget 
(Sundsta 2:1 samt del av Norrstrand 1:1.  

På uppdrag av Karlstad kommun utförde Sweco Infrastructure AB (Sweco) en utvidgad 
miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Sundsta 2:1 ( strax väster om Svarvaren 14) 
samt Norrstrand 1:1 (vägbana väster om och grönyta söder om Svarvaren 14). Syftet med 
undersökningen var att, inför kommande planarbete, erhålla en tydligare bild av 
föroreningssituation i mark och grundvatten på området. 

Projektet inriktades på att utreda huruvida den tidigare påträffade petroleumföroreningen på 
intilliggande fastighet (Svarvaren 14) hade spridits till Norrstrand 1:1. Provtagning utfördes 
även på befintligt parkeringsområde (Sundsta 2:1) i syfte att få en översiktlig bild av 
föroreningssituationen av ytlig (ner till ett djup av 2m) mark på området. Även föroreningar i 
grundvatten har undersökts. I samband med detta har även en grundvattengradient tagits fram 
för området, för att påvisa möjlig grundvattenströmning.  

Analys av grundvatten visade på låga halter metaller i grundvattenproverna med lågt 
partikelinnehåll. I grundvattenproverna med högre partikelinnehåll var halterna måttligt 
förhöjda. Bedömningen av detta tyder på att metallerna är partikulärt bundna. I två av 
provpunkterna (SW1301 och SW1304) påvisades petroleumpåverkan i form av förhöjda halter i 
form av aromatfraktionen C8-C10 (grundvatten). Halterna är strax under riktvärdet för ”risk för 
ångor i byggnader”, men över för ”risk för ytvatten”. 

V. Grontmij (2014) Miljöteknisk markundersökning. Utredning avser del av fastigheten 
Norrstrand 1:1, Karlstad. 

På uppdrag av Karlstad kommun utförde Grontmij under 2014 en utökad markundersökning på 
del av fastigheten. Syftet med undersökningen var att vidare utreda föroreningssituationen på 
fastigheten samt att göra en bedömning av hur massor i området skall hanteras. Provtagning 
utfördes i fyra borrpunkter och i en provgrop. Totalt uttogs sju jordprover som analyserades 
med avseende på PAH, och i två fall på alifatiska och aromatiska kolväten. I samband med 
undersökningen installerades även tre grundvattenrör. Uttagna prover ur dessa rör 
analyserades med avseende på PAH och alifatiska och aromatiska kolväten. Ett prov från 
borrpunkt 14G10, och ett prov från provgropen (PG 1) analyserades även med avseende på 
tungmetaller (ink kvicksilver). 

Resultatet från undersökningen påvisade förhöjda halter av PAH (M och H) i provpunkt 14G10 
(0-0,5 meter) samt 14G11 (0,5-1,0, 1,5-2,0, 2,5-3,0 meter).  

Avseende på metaller var halterna i 14G10 och PG 1 förhöjda för kadmium, kvicksilver, bly och i 
PG 1, även zink. Halterna överskrider dock endast marginellt Naturvårdsverkets riktvärden för 
KM (känslig markanvändning).  

I grundvattnet kunde ingen förorening detekteras, vilket innebär att resultatet skiljer sig från 
tidigare undersökning (Sweco 2013) då förorening (i form av oljekolväten) i grundvattnet 
påträffades i intilliggande provpunkt. 

De undersökningar som genomförts visar generellt på en låg föroreningsgrad på eller i anslutning 
till Kv Svarvaren. De uppmätta halterna är i paritet med KM eller nivåer för mindre än ringa risk. 
Få halter har överskridit MKM. Den huvudsakliga föroreningen är koncentrerad till ett område på 
cirka 2 meters djup i anslutning till restaurangbyggnad och Rudsvägen på fastigheten Svarvaren 14.  

Föroreningssituationen på Svarvaren 14 utgörs i huvudsak av alifatiska och aromatiska kolväten på 
jorddjup på 2-4 meter. På intilliggande fastigheter (Norrstrand 1:1 och Sundsta 2:1) är förorening av 
PAH och metaller i huvudsak koncentrerade till ytliga jordskikt (undantaget punkt 14G11, Grontmij 
2014). Grundvattnets tryckyta har under samtliga mätningar legat på 2,5-3 meter. 
Strömningsriktningen har av Sweco (2013) och Grontmij (2014) bedömts vara åt norr. Det är oklart 
om detta beror på intilliggande grundvattenpumpning eller en naturlig flödesriktning. 
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4   Riskbedömning 

4.1   Problembeskrivning 
Tidigare verksamhet i form av petroleumhantering (på fastigheten Svarvaren 14) har givit upphov 
till en i dagsläget kvarvarande föroreningsskada. Denna riskbedömning syftar till att bedöma 
huruvida kvarvarande förorening eventuellt kan ha negativ inverkan på miljö och hälsa inom 
och/eller runt om fastigheten. I riskbedömningen har även naturresurser beaktats så som 
markmiljö, grundvatten och ytvatten. 

 
Figur 4 visar spridningsförloppet från källa till skyddsobjekt. Källa Naturvårdsverkets rapport 5977. 

4.1.1   Begränsningar 
Denna riskbedömning omfattar enbart föroreningar inom fastigheten Svarvaren 14, och de 
förutsättningar som råder där (kommande byggnationer, detaljplan etc.). Utöver detta är 
riskbedömningen baserad på ett antagande om ett antal förutsättningar som i dagsläget inte är 
fullständigt kända. Dessa antaganden är i detta skede av processen: 

• Den kvarlämnade markföroreningen på Svarvaren 14 antas utgöra cirka 20 % av den totala 
ytan/volymen som antagits vara 1 500 m2, eller 3 000 m3 jord. 

• Vid uträkning av genomsnittskoncentrationer av förorening beaktas bara det sanerade 
området samt de delar där förorening beräknas kvarstå. Detta ger en överskattning av 
genomsnittskoncentrationen förorening. 

• Bottenplan i byggnaden skall inhysa affärsverksamheter. Ovan dessa (plan 2 osv) skall 
bostäder byggas. Inget garage kommer anläggas under markyta. Dock kan det bli garage i 
halvplan eller markplan. 

• Grundvattnet bedöms strömma/ kommer att strömma i riktning åt söder. 

• Uppmätt maxhalt av respektive förorenande ämnen representerar den halt som 
genomsnitthalter sedermera baseras på. 
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4.2   Föroreningssituation 

4.2.1   Föroreningssituation i mark 
En jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (mindre känslig 
markanvändning, Naturvårdsverket, 2009) visar att det framförallt är organiska föroreningar i 
form av lätta alifater/aromater, BTEX, och PAH-L som förekommer i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden. Två jordprover (Sweco, 2013) har uttagits på fastigheten Svarvaren 14 (prov 
SW1301 (1,0-1,5 m) samt prov SW1302 (0,1-0,5 m). Inget av dessa två jordprover har påvisat 
metallhalter över Naturvårds generella riktvärde för KM. I Tabell 1 nedan redovisas maximalt 
uppmätt halt av aktuella ämnen i samband med slutprovtagning av utförd sanering och samtliga 
utförda miljötekniska undersökningar. 

Tabell 1 nedan visas maxhalter för respektive parameter som uppmätts vid de olika undersökningarna. 

Ämne Uppmätt maxhalt 
mg/kg Ts 

Djup (m) MKM 
(mg/kg) 

Alifater >C5-C8 140 2,0-4,0 80 

Alifater >C8-C10 190 2,5-3,0 120 

Aromater >C8-C10 2 400 2,0-4,0 50 

Aromater >C10-C16 21 2,5-3,0 15 

Bensen 1,2 2,0-4,0 0,04 

Toluen 130 2,0-4,0 40 

Etylbensen 55  2,0-4,0 50 

Xylen 440 2,0-4,0 50 

PAH-L 15 2,5-3,0 15 

4.2.1.1   Genomsnittshalter  

För att vidare kunna utföra en riskbedömning beräknas, i brist på avgränsningar, representativa 
genomsnittshalter fram utifrån kända halter. Eftersom inga halter över KM har uppmätts 
(kvarlämnats) mellan 0-2 meter beräknas genomsnitthalten på uppmätta halter på 2-4 meters djup.  

En genomsnittshalt beräknas fram utefter föroreningshalten av ett specifikt ämne, samt efter hur 
stor del denna mängd utgör av den totala volymen. Den totala volymen jord mellan 2-4 meter djup 
beräknas vara cirka 1 300 m3. Av denna volym bedöms cirka 20 % utgöras av förorenade 
jordvolymer, förorenade i enlighet med Tabell 1, och 80 % bedöms vara icke förorenat (sanerat). 
Den beräknade volymen utgör endast en liten del av hela fastigheten Svarvaren 14. Denna 
beräkning är alltså en kraftig överskattning av de genomsnittliga halterna sett till den totala ytan 
som kommer bebyggas. 

Tabell 2 nedan visar beräknade genomsnitthalter utifrån maxhalt och procentuell fördelning. 

Parameter Genomsnittshalt 

Alifater >C5-C8 28 mg/kg Ts 

Alifater >C8-C10 38 mg/kg Ts 
Aromater >C8-C10 480 mg/kg Ts 
Aromater >C10-C16 4,2 mg/kg Ts 
Bensen 0,24 mg/kg Ts 
Toluen 26 mg/kg Ts 
Etylbensen 11 mg/kg Ts 
Xylen 88 mg/kg Ts 
PAH-L 3 mg/kg Ts 
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4.2.2   Föroreningssituation i grundvatten 
Relativt få analyser har gjorts avseende metaller i grundvatten. I dagsläget har enbart två analyser 
utförts på fastigheten Svarvaren 14. Dessa analyser omnämns i rapport av Sweco (2013) som prov 
SW01 och SW02. Analysresultaten visar på förekomst av barium i punkt SW01 i halter om 511 µg/l. 
I Sw02 är halten barium 485 µg/l, och halten bly 5 µg/l. Halten barium är i detta fall lägre än de 
krav som ställs på dricksvatten (1000 µg/l, SLV 2003:45), men överskrider 350 µg/l, som är WHO:s 
(2004a) kriterie för skydd av grundvatten. För övriga metaller indikeras inga förhöjda halter av 
analyserade parametrar.  

Ett relativt stort antal analyser avseende organiska ämnen har genomförts. Analysresultaten visar 
framförallt på förekomst av aromatiska oljekolväten i måttliga till höga halter (maxhalt av C8-C10 
strax under 4 mg/l, Demikon 2011). Halten aromater har dock sedan 2011 avtagit. Senast uppmätta 
halt var cirka 1 mg/l (ÅF 2014). I punkt SW01 (Sweco 2013) uppmättes cirka 0,8 mg/l med 
avseende på aromater C8-C10. 

Uppmätta halter av etylbensen har mellan åren 2011-2014 fluktuerat mellan 0-5 mg/l (Demikon/ÅF 
2014). I Sw01 uppmättes halten 0,33 mg/l med avseende på xylen. 

För bensen har den uppmätta halten generellt varit förhöjd mellan 2011-2014 med toppvärden på 
1,6 mg/l i brunn SB2 (Demikon/ÅF 2014). I Sw01 (Sweco 2013) uppmättes 0,04 mg/l bensen. 

Maximal uppmätt halt av PAH i grundvatten påträffades i SW01 (Sweco 2013). Halten PAH-L 
uppmättes till 15 µg/l och PAH-M 0,14 µg/l, vilket bedöms vara låga, eller mycket låga halter. 

I beräkningarna beaktas inget skydd av grundvatten (avseende  halva dricksvattennormen) inom ett 
avstånd på 200 meter från fastigheten. 

4.3   Konceptuell modell 
En konceptuell modell används för att ge en förenklad bild av hur ett verkligt system beter sig. 
Modellen baseras på bedömningar samt erhållna resultat från utförda undersökningar. 

 

Figur 3 visar en konceptuell modell som beskriver föroreningskälla, spridnings- och exponeringsvägar samt 
skyddsobjekt (källa NV 5977). 

 
I en konceptuell modell tas hänsyn till föroreningskällor, spridningsmekanismer, exponeringsvägar 
samt de olika skyddsobjekt som har identifierats. Flertalet föroreningar på och i anslutning till 
Svarvaren 14 har påträffats i samband med de undersökningar som utförts. Nedan följer en 
förenklad riskbedömning som avser Svarvaren 14.  
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4.3.1   Föroreningskälla 
I dagsläget förutsätts att det är den tidigare verksamheten på fastigheten (drivmedelshantering) 
som ligger till grund för den mark- och grundvattenförorening som påträffats på Svarvaren 14.  

En del av föroreningen tros kvarstå i riktning mot öst, väst och till viss del i sydlig riktning. 
Förorening ligger koncentrerad på djupnivåerna 2-4 meter, i jord och grundvatten.  

De metallföroreningar som påträffats i grundvattnet på fastigheten Svarvaren 14, kan i dagsläget 
inte härledas till den tidigare verksamheten, eftersom analyserade prover är uttagna i 
fyllnadsmassor som troligtvis har extern härkomst.  Oavsett massornas ursprung skall dock 
uppmätta halter beaktas i samband med en riskbedömning. 

4.3.2   Frigörelsemekanismer 
De frigörelsemekanismer som i det här fallet bedöms vara rimliga är förångning av jord-
/grundvattenförorening, samt spridning via grundvatten. Övriga aktuella spridningsmekanismer så 
som spridning via ytvatten, erosion och upptag i växter utesluts med anledning av att förorening är 
djupt förekommande (>2 meter). 

Följande frigörelsemekanismer beaktas: 

• Markmiljö (< 2 meter) 
Skyddsvärdet av marken gäller för hela markprofilen sett som en helhet. För att skydda 
markmiljön tillämpas generella riktvärden för skydd av markmiljön enligt mindre känslig 
markanvändning (Naturvårdsverket, 2009) ned till ett djup av 2 meter under framtida 
markyta.  
 

• Ytvatten (0-200 meter) 
Med anledning av objektets närhet till Klarälven och Kaplansfåran kommer ytvatten att 
beaktas i beräkningsmodellen. Avståndet till närmast ytvatten beräknas vara cirka 200 
meter. 
 

• Inandning av ånga 
På fastigheten skall det byggas byggnader som inhyser affärsverksamheter och bostäder. 
För att säkerställa att lättflyktiga kolväten inte har någon negativ inverkan på 
inomhusmiljö beaktas inandning av ånga i denna riskbedömning. 
 

Följande frigörelsemekanismer beaktas inte: 

• Grundvatten  
Med anledning av att den aktuella fastigheten sedan lång tid tillbaka ligger inom 
exploaterade områden och att det ej sker vattenuttag, bedöms skyddet av grundvatten 
kunna förbises. Detta är i storstadsregioner vanligt förekommande, såvida området i fråga 
inte utgörs av ett vattenskyddsområde. Enligt modellen för MKM beaktas dock 
grundvattenskydd (avseende dricksvatten) inom 200 meter från den aktuella fastigheten. 
 

• Markmiljö (>2 meter) 
För Kv Svarvaren bedöms föroreningar i jord djupare än 2 meter under markyta ha liten 
betydelse för markmiljöns totala funktion (påverkan på markprocesser och 
markorganismer). Därför bedöms det inte finnas skäl att sätta några särskilda krav på 
halter för skydd av markmiljön på djup under 2 meter utöver de som ställs för skydd av 
ytvatten. 
 

• Inandning av damm, Intag av jord, Hudupptag 
Dessa frigörelsemekanismer utesluts med anledning av att hela fastigheten kommer 
bebyggas. Byggnationerna kommer resultera i att ingen exponering av jordmassor kommer 
kunna ske. 
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• Intag av växter 
På fastigheten Svarvaren 14 kommer ingen odling i ursprungsmassor utföras. Om odling 
sker kommer detta utföras på plan 2, med jungfruliga jordmassor. 
 

• Intag av dricksvatten 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ingen dricksvattenbrunn inom 
fastigheten eller inom en radie på 200 meter används eller kommer anslutas för 
dricksvattenuttag. 

4.3.3   Exponeringsvägar 
Beaktade exponeringsvägar avseende människors hälsa bedöms i detta fall vara ”Inandning av ånga 
från jord och grundvatten”. Exponeringsvägar med möjlig negativ påverkan för miljö bedöms 
främst vara jord och ytvatten. Kontaktbaserade exponeringsvägar utesluts med anledning av 
föroreningsdjupet. 

4.3.4   Skyddsobjekt 
Skyddsobjektet kommer initialt att vara baserat på att verksamheten relateras till att grundvillkoren 
för MKM kommer att tillämpas. Detta med anledning av att det första planet i byggnaden skall 
innefatta affärsverksamhet. Detta medför att vuxna människor på platsen antas vistas i byggnaden 
200 dagar om året, och barn 60 dagar/året. Exponeringen genom inandning av ånga kommer i 
första hand beaktas utifrån ett hälsoperspektiv.  

5   Förslag på övergripande åtgärdsmål 
Efter sanering skall marken kunna användas av vuxna och barn i enlighet med planerad 
markanvändning utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till 
Klarälven från restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller 
hälsorisker vid fiske, m.m. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de 
föreslagna markanvändningarna och risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge.  

Följande övergripande åtgärdsmål föreslås: 

• Fastigheten skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller 
miljö.  

• På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan 
risk för exponering från markföroreningar. 

• Läckage av föroreningar från området till Klarälven eller intilliggande fastigheter skall ej 
orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 

• Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. 

Den aktuella fastigheten är idag detaljplanelagd utefter de förutsättningar som uppfyller kriterier 
för MKM (mindre känslig markanvändning). Riskbedömningen förutsätter att fastigheten skall 
bebyggas med ett högre hus, med affärsverksamheter i bottenplan.  

 

 

 

 

 



 
 

RAPPORT 

580450 Riskbedömning- Svarvaren 14  Sida 16 (25) 

6   Platsspecifika riktvärden 

6.1   Urval av ämnen 
Ett representativt urval av ämnen för vilka riskbedömningen baseras på har tagits fram. Dessa har 
baserat på resultat från genomförda undersökningar på fastigheten (Demikon 2009, Sweco 2012, 
2013). Mot bakgrund av detta har förslag på riskbedömning för följande ämnen/ämnesgrupper som 
bedöms vara styrande: 

• Alifatiska kolväten: >C5-C8, >C8-C10 

• Aromatiska kolväten: >C8-C10 

• PAH(16) 

• Metaller: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb och Zn 

• Bensen, toulen, etylbensen och xylen 

6.2   Djupindelning 
Riskbedömningen har gjorts utifrån två djupindelningar 

� 0-2 meter under markytan (ytjord). 
� Mer än 2,0 meter under markytan (djupjord). 

Djupet till föroreningen påverkar sannolikheten för att människor exponeras för föroreningar samt 
även möjligheterna för förorening att spridas. Även om risken för exponering för föroreningar 
minskar med djupet, finns dock alltid en risk att framtida markarbeten eller andra processer leder 
till en omblandning av jordlager. Även om framtida markarbeten sker i området är det emellertid 
inte rimligt att anta att hela markvolymen blandas om och det är således inte rimligt att räkna med 
samma exponering som för det översta jordlagret. För att säkerställa att en ökad exponering inte 
sker på sikt bör de djupintervaller som anges ha en tillräcklig storlek. Enligt vedertagna 
tillvägagångssätt i liknande typer av projekt i Sverige används meterintervall (förutsättning i 
Naturvårdsverket beräkningsmodell). Gränsen 2 meter under slutlig markyta innebär en nivå som 
ligger omkring förväntad nivå för grundvattnet (med viss säkerhetsmarginal). Detta motsvarar 
också ett maxdjup som ledningar inom kvarteret förväntas finnas på. 

6.3   Spridningsförutsättningar 
Risken för spridning av föroreningar till omgivningen har beräknats enligt samma metod som 
använts för Naturdvårdsverkets generella riktvärden. Modellen baseras på antagandet att vatten 
som passerar genom förorenade markområden lakar ut en viss andel av föroreningarna som sedan 
transporteras med grundvattnet till en recipient. En utspädning av föroreningen sker dels i 
grundvattnet och dels i ytvattnet. 

 

Figur 4 visar en spridningsmodell över föroreningskälla, spridningsvägar och recipienter (SPBI, 2010). 
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Utspädning grundvatten 

Utspädningen har beräknats med hjälp av modellen för beräkning av riktvärden, genom att anta att 
markprofilen kan beskrivas som ett kontinuerligt vattenförande lager. Det markvatten som bildas 
inom Kv Svarvaren kommer att spädas ut med grundvatten från uppströms liggande områden samt 
även blandas om i eventuella akviferer. I beräkningarna antas ett avstånd på 200 meter från 
fastigheten till en brunn där halterna inte skall överstiga halva dricksvattennormen. 

Det infiltrerande markvattnet antas spädas ut i akviferen genom omblandning och uppblandning 
med rent vatten, som infiltreras uppströms och nedströms det förorenade området.  

Koncentrationen i en brunn nedströms det förorenade området beräknas således genom att 
porvattenkoncentrationen multipliceras med en utspädningsfaktor. I detta fall tillämpas 
Naturvårdsverkets generella utspädningsfaktorn som är 1/50. 

Utspädning ytvatten  

De halter som beräknas kunna uppkomma i ytvattnet skall inte överstiga de haltkriterier som satts 
för ytvattnet i riktvärdesmodellen (Naturvårdsverket, 2009).  

I beräkningen tas ingen hänsyn till fastläggning eller nedbrytning av föroreningar under 
transporten, vilket  innebär att halterna överskattas. Platsspecifika anpassningar har gjorts vad 
gäller utspädning av grundvatten i Klarälven. 

Utspädningsfaktorn har beräknats utifrån ett grundvattenflöde på 1 000 m3/år1 som kommer i 
kontakt med förorenade massor. Utflödet från området späds förr eller senare ut i Klarälven. I detta 
fall har strömningsriktningen bedöms vara åt söder (närmaste avstånd till Klarälven). 
Vattengenomströmningen där har uppskattats till 1 miljard m3 per år (Kaplansfåran). Detta ger en 
utspädningsfaktor på 1/1 000 000 mellan porvattnet och recipienten. 

6.4   Exponeringsantagande 
Baserat på den planerade markanvändningen har data tagits fram för att beräkna risken för 
exponering och spridning. Risken för exponering minskar om föroreningarna ligger djupare i 
marken. De platsspecifika riktvärdena har därför delats in i djupled. Det djup en förorening ligger 
på påverkar framförallt exponeringsvägarna:  

• Direkt intag av jord 

• Hudkontakt 

• Inandning av damm 

• Inandning av ångor 

• Intag av växter 

De krav som ställs på halter i marken för att markmiljön skall vara acceptabel för växter och djur 
har ej beaktats för jord djupare belägen än två meter under markytan. För samtliga djup tas hänsyn 
till spridning av föroreningar till luft i byggnader och omgivningsluft.  

Spridningsförutsättningar och utspädningsförhållanden antas dock variera med djupet. I Tabell 2 
ges en sammanfattning av vilka exponeringsvägar som beaktats för de olika djupen och vilka 
antaganden som gjorts avseende exponering. 

 

 
  

                                                                    
1 Darcys lag, Q=K*HG*A (0,03 m/m x 1,00x10-5x100 m2 kontaktyta) 
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Tabell 2 visar antaganden om exponeringsvägar och exponeringstid, samt skydd mot spridning vid olika 
djup under blivande markyta. 

Exponeringsväg Bostadsmark 
0-2 m > 2 meter 

Intag av jord 5d/år vuxna 
5d/år barn Ej beaktat 

Hudkontakt 5d/år vuxna 
5d/år barn 

Ej beaktat 

Inandning av 
damm 

5d/år vuxna 
5d/år barn 

Ej beaktat 

Inandning av 
ångor  

200d/år vuxna 
60d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

Intag av 
grundvatten Ej beaktat Ej beaktat 

Intag av grönsaker Ej beaktat Ej beaktat 
Miljörisk inom 
området 

MKM MKM 

Spridning till 
grundvatten Ej beaktat 1/50 

Spridning till 
ytvatten Ej beaktat Utspäd 1/1 000 000 

 
På fastigheten kommer bostäder att uppföras. Dessa kommer dock att anläggas på plan 2. Plan 1 
kommer utgöras av affärsverksamheter. Halvplan kommer utgöras av ytor för parkering och garage.  

För jord närmast under markytan (0 – 2 m) har exponering antagits utgöras av motsvarande 
kriterier för MKM. Detta medför att följande exponeringsparametrar har prioriterats ner (se tabell 3 
ovan). 

• Intag av förorenad jord 
Det bedöms inte vara troligt att barn och vuxna kan inta jord eftersom fastigheten i sin 
helhet skall bebyggas. Inga ytor som idag kan bedömas vara förorenade kommer vara 
exponerade. Det har emellertid gjorts ett antagande om en exponering på 5 dagar/år 
eftersom det inte kan uteslutas att markarbeten eller likande kommer utföras i nära 
anslutning till fastigheten. 

• Hudkontakt med jord/damm 
Det bedöms inte vara troligt att barn och vuxna kommer  komma i fysisk kontakt med 
jord eftersom fastigheten i sin helhet skall bebyggas. Inga ytor som idag kan bedömas 
vara förorenade kommer vara exponerade. Det har emellertid gjorts ett antagande om 
en exponering på 5 dagar/år eftersom det inte kan uteslutas att markarbeten eller 
likande kommer utföras i nära anslutning till fastigheten. 

• Inandning av damm 
Det bedöms inte vara troligt att barn och vuxna kommer att inanda jorddammm 
eftersom fastigheten i sin helhet skall bebyggas. Inga ytor som idag kan bedömas vara 
förorenade kommer vara exponerade. Det har emellertid gjorts ett antagande om en 
exponering på 5 dagar/år eftersom det  inte kan uteslutas att markarbeten eller likande 
kommer utföras i nära anslutning till fastigheten. 

• Intag av växter  
Ingen odling i befinliga massor kommer vara möjlig att utföra. 

För djupare jord (mer än 2 meter) har samma förutsättningar antagits som för ytjordar. Skillnaden 
är att djupjordar även påverkas av grundvatten och spridning till ytvatten.  

Jämfört med ytjord görs för djupjord ingen minskning för den tid då människor riskerar att 
exponeras för ångor som tränger upp från marken. Däremot så minskar möjligheten för ångor att 
tränga upp, vilket i praktiken innebär en tilltagande utspädningsfaktor. 
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6.5   Skydd av markmiljö 
Skyddsvärdet av marken gäller för hela markprofilen sett som en helhet. För att skydda markmiljön 
tillämpas generella riktvärden för skydd av markmiljön enligt Känslig Markanvändning 
(Naturvårdsverket, 2009) ned till ett djup av två meter under framtida markyta.  

Ovanstående innebär att det i området skall finns förutsättningar för ett markekosystem med 
tillräcklig mäktighet för att fungera väl. De riktvärden som används för skydd av markmiljön anger 
halter av föroreningar i den fasta fasen (jorden) som har liten påverkan på markprocesser och 
markorganismer i en biologiskt aktiv jord. Men riktvärdena för skydd av markmiljön är inte 
framtagna i syfte att bedöma hur föroreningar i djupt liggande jord påverkar markens funktion. 
Generellt bedöms föroreningar i jord djupare än två meter ha liten betydelse för markmiljöns totala 
funktion (påverkan på markprocesser och markorganismer). Sannolikt är fyllningens egenskaper 
med lågt organiskt innehåll begränsande för markekosystemet på större djup.  

För att förhindra effekter på markmiljön från djupare liggande föroreningar är en begränsning av 
föroreningshalten i ytvatten mer lämpad.  

För Kv Svarvaren kommer stora delar av ytjordarna (0-2 meter) utgöras av källarutrymmen eller 
grundläggningar. Detta medför att det i stort sätt inte kommer förekomma livskraftiga jordar på 
fastigheten, i de ytligare jordskikten. Dock samspelar dessa marklager med omkringliggande 
fastigheter vilket gör markmiljö beaktningsvärt. För jord djupare belägen än två meter under mark, 
bedöms detta inte vara aktuellt, och istället kommer förutsättningar gällande ytvatten och 
grundvatten beaktas. 

6.6   Övriga förutsättningar 
De platsspecifika riktvärdena för området har beräknats enligt samma metod som använts för de 
generella riktvärdena (Naturvårdsverket, 2009) med skillnaden att exponeringsvägar, 
förutsättningar för exponering, spridning och hänsyn till miljörisker anpassats till förhållandena vid 
det aktuella området. I modellen ingår också en begränsning av halterna som förhindrar  risk för 
spridning i fri fas. För det aktuella området kan detta beröra petroleumkolväten. Risken för att 
petroleumkolväten förekommer i fri fas beror på jordens struktur, porositet och typen av kolväten.  

Avseende metallföroreningar är analysunderlaget litet. De prover som är uttagna för grundvatten 
och jord visar på låga halter som kan relateras till naturligt förekommande bakgrundshalter i 
storstadsmiljö.  
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6.7   Beräknade platsspecifika riktvärden 
I Tabell 3 nedan presenteras beräknade platsspecifika riktvärden för Kv Svarvaren, Karlstad. Som 
jämförelse redovisas även de generella riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets definition (NV 5976). 

Tabell 3 visar en sammanställning av de beräknade platsspecifika riktvärdena, och vad som bedömts varit 
den styrande faktorn. Halterna relateras till de generella rikt värdena för KM och MKM. 

Ämne\Riktvärde KM 
(NV) 

MKM 

(NV) 

Bostadsmark/MKM 
(Platsspecifika) 

0-2 meter > 2 meter 

Arsenik 10 25 40 100 

Barium 200 300 300 Ej begr. 

Kadmium 0,5 15 20 5 000 

Krom (tot) 80 150 150 600 000 

Koppar 80 200 200 800 000 

Kvicksilver 0,25 2,5 2,0 3,0 

Bly 50 400 400 Ej begr. 

Zink 250 500 500 Ej begr. 

Alifat >C5-C8 12 80 180 200 

Alifat >C8-C10 20 120 100 100 

Alifat >C10-C12 100 500 350 400 

Alifat >C12-C16 100 500 500 1 000 

Alifat >C16-C35 100 1 000 1 000 2 500 

Bensen 0,012 0,04 0,35 0,4 

Toulen 10 40 30 40 

Etylbensen 10 50 50 200 

Xylen 10 50 25 30 

Aromat >C8-C10 10 50 50 150 

Aromat >C10-C16 3 15 15 500 

PAH L 3 15 15 120 

PAH M 3 20 18 20 

PAH H 1 10 10 50 

Styrande faktor: 

Hälsoeffekter Markmiljö Ytvatten Frifas  

 
Beräkningen av de platsspecifika riktvärdena ger på djup större än 2 meter mycket höga 
haltgränser, och i tre fall obegränsade halter. Detta är ett resultat av modellens utformning och de 
respektive metallernas toxitet. I fallet barium, bly och zink är det uteslutande markmiljö som är den 
primärt styrande envägskoncentrationen. Eftersom varken markmiljö eller oralt intag beaktas är 
det följaktligen inga skyddsobjekt som utifrån denna bedömning påverkas. Inga av dessa metaller 
bedöms heller vara akuttoxiska. Situationen är den samma för metallerna kadmium, krom och 
koppar. I dessa fall träder dock skydd av ytvatten in, eftersom dessa metaller kan ha inverkan på 
akvatiskt liv.  
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I dagsläget är förhöjda halter av metaller inte ett problem eftersom de uppmätta halterna i 
anslutning till fastigheten varit förhållandevis låga. Beräkningarna har utförts genom tillämpning 
av Naturvårdsverkets beräkningsmodell. I Bilaga 2 presenteras respektive uttagsrapport. 

7   Hälsobaserade riktvärden 
 

Utifrån de antaganden och de data som finns i ärendet har platsspecifika riktvärden tagits fram för 
fastigheten Svarvaren 14. Dessa baseras på de risker för negativ inverkan på miljö och hälsa som 
finns på den aktuella fastigheten. För att kunna relatera de uppmätta halterna till ett specifikt 
skyddsvärde, har antagna genomsnitthalter för det aktuella området beräknats utifrån vad som 
uppmätts i kvarlämnade jordmassor. Eftersom föroreningen i huvudsak har påträffats/kvarlämnats 
mellan djupen 2-4 meter under markyta, är det också dessa riktvärden (djupjord) som 
genomsnitthalterna kommer relateras till.  

Resultatet visar att aromater >C8-C10 (genomsnittshalt 480 mg/kg Ts) överstiger det föreslagna 
riktvärdet för detta djup med en faktor 3. Riktvärde (150 mg/kg Ts) på detta djup beaktar skydd av 
hälsa.  

Även för xylen överskrids de platsspecifika riktvärdena. Den genomsnittliga halten beräknas vara 
cirka 88 mg/kg Ts. Riktvärdena är för ytjord 25 mg/kg Ts och djupjord 30 mg/kg Ts. För bägge 
dessa djup är hälsobaserade riktvärden styrande. 

Diskussioner kan även komma att röra enbart hälsobaserade aspekter så som osäkerheter huruvida 
de aktuella föroreningsnivåerna kan ha inverkan på: 

1. Affärsverksamheter på plan 1 
2. Bostäder på plan 2 

Generellt används teoretiska beräkningar för att summera mängden lättflyktiga kolväten (VOC, 
Volatile Organic Compounds) som kan anrikas i inomhusluften på t.ex. ovanliggande byggnad. 
TVOC (Total Volatile Organic Compounds) betecknar den sammanlagda VOC-koncentrationen. 
Begreppet TVOC är dock ej entydigt utan kan representera vilka kombinationer och proportioner av 
VOC som helst. I detta fall tillämpas  olika åtgärdsmål. I bottenplan är det hygieniska gränsvärden 
(AFS 2011:18) som är styrande, vilket inte är fallet för bostäder, som i regel baseras på 
genomsnittsvärden. Genomsnittsvärde för TVOC i svenska bostäder är cirka 200-300 µg/m3 
(Karolinska Institutet, 2014). 

Det finns ingen metod för att säkerställa exakt vilka halter eller vilka mängder förorening som 
genom vertikal spridning eventuellt kan påverka inomhusluften. Endast verkliga mätningar kan 
säkerställa att föroreningspåverkan inte sker. Teoretiska beräkningar kan dock utföras med hjälp av 
olika beräkningsmodeller (Naturvårdsverket, JAGG).  

Naturvårdsverkets beräkningsmodell för vilken TVOC-halt som kan åstadkommas från vertikal 
ångtransport visar på halter om cirka 6,5 mg/m3. Detta är alltså en summering  av de 
föroreningshalter som i detta fall teoretiskt skulle kunna bidra till försämrad inomhusmiljö.  

De flesta VOC, som förekommer i inomhusluft, är att betrakta som luktande irritanter. I de 
koncentrationsnivåer som uppmäts inomhus är det främst lukt, irritation i ögon och övre luftvägar, 
samt upplevelse av dålig luftkvalitet som kan orsakas av VOC. Även huvudvärk, trötthet, illamående 
och koncentrationsstörningar kan uppstå. För en del ämnen har toxiska och/eller cancerogena 
effekter visats, men detta gäller vid exponering för betydligt högre halter än de som förekommer i 
inomhusmiljön (Karolinska Institutet, 2014).  

Gällande  metaller i t.ex. grundvatten eller jord utgör dessa inte en risk ur ett hälsoperspektiv. I 
regel (undantag kvicksilver) styrs de generella riktvärderna för metaller av skydd av markmiljö, 
vilket i detta fall bara beaktas för ytjordar. Ingen av de metaller som har uppmätts och redovisats av 
Sweco (Sweco 2013) utgör en toxiskt risk för människor. 
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Tabell 4 visar antaganden om exponeringsvägar, exponeringstid, skydd av markmiljö (<2 meter) i området 
samt skydd mot spridning vid olika djup under blivande markyta. Halter av ånga/NGV anges i mg/m3. 

Parameter Genomsnittshalt Hälsa* Halt 
(ånga) 

NGV**** 

Alifater >C5-C8 28 mg/kg Ts 390 mg/kg Ts 2,4 175*** 

Alifater >C8-C10 38 mg/kg Ts 210 mg/kg Ts 0,98 175*** 
Aromater >C8-C10 480 mg/kg Ts 310 mg/kg Ts 1,7 300** 
Aromater >C10-C16 4,2 mg/kg Ts 15 000 mg/kg Ts 0,00031 300** 
Bensen 0,24 mg/kg Ts 0,4 mg/kg Ts 0,0056 1,5 
Toluen 26 mg/kg Ts 76 mg/kg Ts 0,49 192 
Etylbensen 11 mg/kg Ts 390 mg/kg Ts 0,12 200 
Xylen 88 mg/kg Ts 63 mg/kg Ts 0,77 221 
PAH-L 3 mg/kg Ts 270 mg/kg Ts 0,00025 250-400 
* Hälsobaserat värde för respektive parameter som enbart ser till inandning av ånga. 
** Intervall för ett flertal kemikalier, med stor andel (cirka 22 viktprocent) aromatiska kolväten. 
*** Intervall för ett flertal kemikalier, med stor andel (50 viktprocent) cykliska alifatiska kolväten. 
**** Nivågränsvärde, hygieniska gränsvärden (2011:18). 

Resultatet visar att de halter som eventuellt skulle kunna uppkomma med anledning av 
underliggande förorening enbart kommer bidra till en mycket liten del av den totala halt som tillåts 
som hygieniskt gränsvärde. Denna halt skall dock enbart relateras till arbetsmiljösituationer.  

Avseende inomhusmiljö finns det rekommendationer och riktlinjer för vad som anses vara en 
normal halt av TVOC i svenska bostäder. Detta värde brukar i regel antas vara för TVOC cirka 200-
300 µg/m3. Detta varierar dock kraftigt mellan t.ex. storstadsregioner och landsbygd. I detta fall har 
en total halt av VOC (TVOC) beräknas kunna vara cirka 6 500 µg/m3 i första plan.  

Vad denna halt skulle kunna medföra för hälsopåverkan på plan 2 är troligtvis helt beroende på 
omgivande utomhusluft, och inte av den underliggande föroreningen. För att säkerställa att inga 
emissioner tränger in i byggnaden, oavsett halt, kan förebyggande åtgärder vidtas, t.ex. 
radonsäkring eller liknande. För att säkerställa den verkliga halten TVOC i mark kan tex porluft 
mätas på plats. På detta sätt kan den verkliga halten TVOC erhållas. 

7.1   Riskreducering 
För att säkerställa att ingen risk råder avseende negativa effekter på miljö eller hälsa, kan de 
förorenade områdena saneras för att på så sätt reducera mängden förorening på fastigheten. Hur 
denna sanering skall gå till eller i vilken omfattning får diskuteras mellan berörda parter. Det står 
dock klart att om möjligheten finns att reducera föroreningsmängden mellan 2-4 meter på de 
ställen förorening kvarlämnats, minskar genomsnitthalten av verksamhetsrelaterade förorening 
avsevärt inom fastigheten. 
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8   Diskussion och sammanfattning 
Oljeföroreningar har framförallt påträffats i anslutning till stationsbyggnaden. Förhöjda halter av 
petroleumkolväten har även påträffats i grundvattnet, vilket indikerar att förorening till viss del 
lakas ur de förorenade massorna. Detta innebär att det finns risk för att föroreningen omfördelas 
inom området och eventuellt spridas till intilliggande fastigheter. Det går i dagsläget inte att 
utesluta att det är denna kvarlämnade jordförorening som ligger till grund för den förorening som 
påträffats söder om fastigheten (Sweco 2013). 

I denna rapport redovisas beräknade platsspecifika riktvärden för mark inom kvarteret Svarvaren. 
De beräknade riktvärdena anger en nivå under vilken risk för oönskade effekter på människors 
hälsa eller miljön inte föreligger vid den planerade markanvändningen. De beräknade riktvärdena 
tar hänsyn till:  

• Hälsoeffekter p.g.a. spridning av ångor in i byggnader och till utomhusluft (hela markprofilen). 

• Effekter på markmiljön (0-2 meter). 

• Skydd mot spridning av föroreningar till Klarälven samt intilliggande fastigheter. 

Vid bedömning av exponeringsvägar och spridningsförutsättningar har det antagits att fastigheten 
Svarvaren inte primärt nyttjas som bostadsmark, utan affärsmark (med påbyggda bostäder). Vissa 
avsteg har gjorts från de antaganden som används för de generella riktvärdena. Detta gäller intag av 
grundvatten samt intag av grönsaker odlade på fastigheten som antas vara obefintligt.  

Effekten av de antaganden som gjorts kan lätt studeras med hjälp av beräkningsmodellen. I Tabell 3 
i avsnitt 6.7 kan man se effekten av de antaganden som gjorts, genom att jämföra med riktvärdena 
för KM. 

Exponerings- och spridningsförutsättningar varierar med djup från markytan. För mark på större 
djup är risken för exponering lägre och den effektiva exponeringstiden kortare. Vidare är även 
risken för spridning av ångor mindre från djupare liggande delar av marken. Generellt gäller att 
risken för hälsoeffekter får mindre betydelse med ökande markdjup och att istället risker 
förknippade med markmiljön och spridning av föroreningar blir styrande.  

I dagsläget är utbredningen på den kvarvarande föroreningen ej fullständigt utredd i vertikal eller 
horisontal led. Beräkningar och bedömningar som ligger till grund för de platsspecifika 
riktvärderna baseras i detta läge på vissa antaganden, med utgångspunkten att risken med den 
kvarlämnade föroreningen inte ska underskattas. 

Beräkningarna visar i detta läge att saneringsinsatser kommer att krävas utifrån den rådande 
situationen. Detta eftersom mycket höga halter vid tidigare tillfällen har uppmätts i anslutning till 
restaurangbyggnaden i öster. Denna sanering kan komma att krävas, oavsett vilket skyddsobjekt 
som beaktas.  

Det kan inte uteslutas att de verksamheter som funnits på platsen och den långvariga 
exploateringen av området kan ha orsakat de förhöjda halter av, oljeföroreningar och PAH: er som 
har påträffas i området söder om Svarvaren 14 (Norrstrand 1:1). 
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9   Rekommenadationer 
 

För att vidare utreda föroreningssituation ( tex i samband med saneringsarbete) på och runt om 
fastigheten Svarvaren 14 föreslår ÅF följande:  

• Utvidgad markprovtagning/grundvattenprovtagning 
I syfte att utreda föroreningsutbredningen i de riktningar som förorening kvarlämnats, 
eller förorening i form av eventuell återkontaminering. I samband med denna 
undersökning bör ytterligare grundvattenrör installeras. 
 

• Analys av ytliga jordar med avseende på metallföroreningar. 
I samband med miljöteknisk undersökning bör kompletterande prover avseende 
metallföroreningar uttas för att kunna föroreningsklassificera ytliga jordar i samband 
med schaktarbeten. 
 

• Utredning av grundvattnets strömningsriktning. 
I samband med miljöteknisk undersökning bör grundvattnets strömningsriktning 
utredas närmare eftersom befintligt material bedöms vara bristfälligt.  
 

• Porgasmätning vid behov. 
Mätning av porluft kan bli aktuellt i det fall förorening kvarlämnas på Svarvaren 14. 
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