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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

SGU ansvarar för undersökning av förorening från tidigare statliga verksamheter som 

numera är avslutade. FFV Zakrisdalsverken är en sådan verksamhet.  

Sweco i Karlstad har på uppdrag av SGU utfört miljötekniska undersökningar inom 

Zakrisdalsområdet. Fältundersökningarna har presenterats i flera rapporter (Sweco, 

2010a; 2010b; 2010c). I Swecos uppdrag ingår även att genomföra en riskbedömning 

över området vid byggnad Z47. Denna riskbedömning baseras på tidigare undersök-

ningsresultat.  

Riskbedömning har utförts för området intill Z47 där förorening med klorerade alifater och 

oljeprodukter har påträffats. Övriga delar av Zakrisdalsområdet kommer att behandlas i 

en separat riskbedömning. 

1.2 Syfte 

Syftet med riskbedömningen är att identifiera och bedöma de risker som föroreningarna 

på området utgör för skyddsobjekten vid nuvarande och framtida markanvändning. Som 

ett led i detta har följande delsyften identifierats: 

 Att identifiera de föroreningsämnen som är styrande för riskerna. 

 Att bedöma miljö- och hälsorisker som beror på föroreningarna. 

 Att ta fram riktvärden som i ett senare skede kan vara vägledande vid eventuella 

åtgärder (åtgärdsmål
1
).  

1.3 Avgränsningar 

Riskbedömningen omfattar förorening i mark och grundvatten, inklusive porluft. Bedöm-

ningarna baseras på resultaten från tidigare undersökningar samt den konceptuella mo-

dell som beskriver förhållandena på och omkring området, se kapitel 5. 

Riskbedömningen omfattar endast de verksamheter som kan knytas till f.d. FFV. Exem-

pelvis ingår inte verksamheter och hantering av kemikalier i befintlig ytbehandlingsindustri 

i riskbedömningen. 

                                                      
1
 Observera dock att ett riktvärde inte per automatik är detsamma som ett åtgärdsmål. En bedöm-

ning bör alltid göras om det beräknade riktvärdet är tillämpligt som ett åtgärdsmål, eller om andra 
hänsyn också ska styra åtgärdsmålet. Att endast förlita sig på riktvärden som åtgärdsmål kan leda 
till överkonservativa och mer kostsamma åtgärder än nödvändigt. 



  

 
 

 

 

6 (44) 
 
RAPPORT 

2 01 2- 02 -10  Ra pp or t  

RISKBEDÖMNING 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

5
-1

8
 

Uppdrag 133.1160 100; JNIN 

p:\1345\1331160\300_zakrisdal,_riskbedömning\19 original\doc\riskbedömning.doc 

1.4 Organisation 

Sweco har genomfört uppdraget med Jan Nilsen som uppdragsledare. Handläggare för 

riskbedömning har varit Pär-Erik Back. Jan Embretsen och Sofia Rolén var i ett inledande 

skede engagerade i riskbedömningen. Granskning har utförts av Jan Nilsen och Sofia 

Rolén. 

Beställare av uppdraget är SGU med Ulf Winnberg som kontaktperson. 

1.5 Terminologi och förkortningar 

I rapporten används den terminologi för riskbedömning som föreslås av Naturvårdsverket 

(2009b). 

Av praktiska skäl benämns ett antal föroreningsämnen med förkortningar i rapporten, 

samma beteckningar som använts i Naturvårdsverkets rapport 5663 (Naturvårdsverket, 

2007). Dessa är: 

 PCE = perkloretylen (tetrakloreten) 

 TCE = trikloretylen (trikloreten) 

 cDCE = cis-1,2-dikloreten 

 VC = vinylklorid 

1.6 Läsanvisning 

I kapitel 2 ges en översiktlig beskrivning av vad en riskbedömning är och vilka delar som 

ingår. Kapitel 3 beskriver området vid Zakrisdal med avseende på topografi, geologi, 

hydrogeologi etc. Utförda undersökningar sammanfattas i kapitel 4. I kapitel 5 presente-

ras en konceptuell modell som beskriver skyddsobjekt, spridningsvägar, exponeringsvä-

gar etc. Denna modell ligger till grund för riskbedömningen i efterföljande kapitel. Kapi-

tel 6 beskriver hur platsspecifika riktvärden har tagits fram och grunden för dessa. I kapi-

tel 7 sammanfattas föroreningssituationen och tyngden i detta kapitel ligger på de tabeller 

där halterna jämförs med de platsspecifika riktvärdena. Dessa tabeller tolkas sedan i 

kapitel 8 där bedömningar görs av riskerna med avseende på föroreningar i både jord, 

grundvatten och porluft. Notera att separata bedömningar görs av data från de olika me-

dierna. Kapitlet avslutas med att bedömningarna för de olika medierna jämförs med 

varandra. Detta en indikation på säkerheten i bedömningarna. En sammanfattande be-

dömning av riskerna för människor och miljö redovisas i kapitel 9. Slutsatser och rekom-

mendationer ges i kapitel 10. 
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2 Riskbedömningsförfarandet 

2.1 Riskbedömning och användning av riktvärden 

Riskbedömning är en process som används för att bedöma potentiella hälso- och miljö-

risker pga exponering av kemikalier eller andra giftiga ämnen. Det är viktigt att förstå 

innebörden av riskbedömningsprocessen innan slutsatser dras från denna, eller någon 

annan, riskbedömningsrapport.  

Den centrala grundsatsen för riskbedömningen i denna rapport kan sammanfattas i ek-

vationen nedan: 

Risk = Sannolikhet × Konsekvens 

Detta ska tolkas så att en risk finns om det finns en sannolikhet för en händelse som in-

nebär en negativ konsekvens. I de fall risken orsakas av kemikalier brukar även följande 

samband användas för att förklara vad en risk är: 

Risk = Toxicitet × Exponering 

Risk är en funktion av giftigheten (inneboende toxiciteten) hos ett kemiskt ämne och ex-

poneringen för ämnet i fråga. Båda dessa komponenter måste vara närvarande för att en 

risk ska finnas.  

Ur ett praktiskt hänseende finns det två grundläggande tillvägagångssätt man kan an-

vända vid en miljö- och hälsoriskbedömning. Det internationellt vanligaste generella an-

greppssättet utgår från den faktiska föroreningssituationen och beskriver de (nuvarande) 

riskerna utifrån exponeringsförutsättningarna. Detta benämns vanligen som en ”fram-

länges” riskbedömning och är den gängse metoden vid de flesta typer av riskbedöm-

ningar för t.ex. kemikalier i tillståndsprocesser eller miljömedicinska riskbedömningar. 

Fördelar med angreppssättet är exempelvis att det förhållandevis enkelt kan appliceras 

vid en sammanvägd bedömning av effekter då flera föroreningar förekommer samtidigt 

och för att bedöma om en risk existerar i nuläget.  

Vid fördjupade riskbedömningar inom efterbehandlingsprojekt (i Sverige) utgår man van-

ligtvis från effektbaserade lågrisknivåer och exponeringsförutsättningar (scenarier) för att 

beräkna/skatta de halter i exempelvis jord som inte bedöms ge någon negativ effekt. 

Dessa beräknade halter benämns riktvärden. Förfarande att räkna fram acceptabla halter 

baserat på lågrisknivåer kan benämnas som en ”baklänges” riskbedömning.  

Distinktionen mellan dessa två angreppssätt är viktig eftersom den i Sverige traditionellt 

använda ”baklänges”-metoden för att beräkna riktvärden inte anger vilka egentliga risker 

som finns i nuläget, utan snarare vilka halter som skall undvikas för att risker ska undvi-

kas på lång sikt (100 – 1000 år). Dessutom baseras svenska riktvärdesberäkningar på en 

rad konservativa antaganden om toxicitet och exponering, vilket i värsta fall kan leda till 

att riskerna överskattas. 

Vilken av dessa angreppssätt (framlänges- eller baklängesberäkning) som väljs i ett ef-

terbehandlingsprojekt är inte givet, vilket också tydligt uttrycks Naturvårdsverket vägled-
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ning för riskbedömning av förorenade områden (Naturvårdsverket, 2009b). En viktig po-

äng i vägledningen är att fördjupade riskbedömningen bör fokusera på de risker där man 

bedömer att osäkerheterna är stora. 

Utifrån ovanstående framgår att det primära syftet med platsspecifika riktvärden inte är att 

ange exakta risknivåer på ett förorenat område. Snarare utgör beräkning av riktvärden ett 

hjälpmedel vid den sammanvägda bedömningen av risker och åtgärdsbehov. 

2.2 Riskbedömningsprocessen i föreliggande projekt 

Platsspecifika riktvärden tas fram i detta projekt. Processen att arbeta fram riktvärden 

följer ett stegvist förfarande där skyddsvärda objekt identifieras följt av beräkningar som 

visar hur dessa skyddsobjekt utsätts för föroreningarna. Detta arbete, och de resultat som 

generas i de olika stegen, är i sig minst lika viktigt som de beräknade riktvärdena vid be-

dömning av risker.  

Riskbedömningsprocessen består av ett flertal tydligt definierade delar. Dessa redovisas 

nedan med hänvisning till aktuella kapitel:  

 Upprättande av en konceptuell modell som beskriver förhållandena på området, 

skyddsobjekt, de föroreningar som är styrande för risken, exponeringsvägar m.m. 

(kapitel 5). 

 Beräkning av platsspecifika riktvärden för jord, grundvatten och porgas (kapitel 6). 

 Beskrivning av föroreningssituationen på området (kapitel 7). 

 Bedömning av risker från föroreningar i olika medium med hjälp av de platsspecifika 

riktvärdena (kapitel 8). 

 En samlad bedömning av riskerna på kort och lång sikt, inklusive behovet av riskre-

duktion samt förslag till mätbara åtgärdsmål (kapitel 9). 

De sista två punkterna är den egentliga riskbedömningen och resultatet av dessa ligger 

till grund för beslut om eventuella åtgärder är nödvändiga eller ej. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Nuvarande verksamhet 

I dagsläget förekommer det diverse verksamheter i Z47. På bottenplanet finns det diverse 

lagerlokaler, småindustrier m.m. På första våningen sker det bl.a. tillverkning av pallar av 

kartong, Det finns en ytbehandlingsindustri m.m. I lokalen F33 finns det ett företag som 

arbetar med dieselmotorer viss lagerverksamhet m.m.  

3.2 Geologi 

I Zakrisdalområdet finns jordlagren i relativt trånga sänkor med bergryggar intill (eventu-

ellt med en ringa jordmäktighet). Jordlagren bedöms vara sammanhängande i svackor-

nas längdriktning. Mellan svackorna går ofta berg i dagen eller berg med liten jordmäktig-

het. En bild av topografin redovisas i 3D i Figur 1. 

 

Figur 1: Zakrisdalsområdets topografi i 3-D avbildning. Byggnad Z47 är belägen vid 
den röda rektangeln. 

 

Det översta jordlagret vid byggnad Z47 består av fyllnadsmassor av friktionsjord (grusig 

sand) med en mäktighet av ca 0,5-1 m. Därunder finns ett 1-1,5 m tjockt lager av lerig silt 

av torrskorpekaraktär och därunder siltig lera. Närmast berget finns morän med en mäk-
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tighet på 0,5-1 m. Djupet från markytan ner till berg varierar från drygt 2 m till omkring 9 m 

som djupast. 

3.3 Geohydrologi 

Områdets geohydrologi styrs av områdets geologi. Om inte vattnet avrinner på bergytan 

kommer det att följa svackornas riktning. Där kan det dels transporteras på markytan eller 

som grundvatten i jord. Sannolikt sker transporten i jord främst i det översta friktionsskik-

tet. Viss andel kan tänkas tränga ner till moränen ovan berg. 

Vad som dock sannolikt utgör den dominerande transportvägen för grundvatten (och 

föroreningar) är ledningar med kringfyllnad. Dels bedöms ledningarna vara relativt gamla 

och otäta vilket innebär att grundvatten kan läcka in och vatten i ledningarna kan läcka ut. 

Vidare består ofta kringfyllnad runt ledningarna av relativt grovkorniga friktionsmassor 

med relativt god vattenförande kapacitet (relativt omgivande jordlager). Det bedöms såle-

des sannolikt att merparten av grundvattentransporten, och därmed även transport av 

föroreningar, sker i ledningar och/eller i kringfyllnad runt ledningar. Där inga ledningar 

eller ledningsgravar finns bedöms grundvattenflödet främst ske i moränen, ovan berg. 

Grundvattnet bedöms röra sig i riktning mot Mårviksbäcken som är belägen omkring 450 

m från Z47 i sydlig riktning.  Grundvattenbildning 

Grundvattenbildning sker främst från nederbörd. Förbehåll måste dock tas för läckage 

från ledningsnät som kan vara stort i ett område med gamla ledningar. 

I Figur 2 redovisas 4 st lokala nederbördsområden för Zakrisdal. Område 1 och 2 avvatt-

nas mot Grundviksbäcken, område 3 och 4 mot Mårviksbäcken. Båda bäckarna avvatt-

nas sedan till Vänern. Byggnad Z47 ligger centralt i område 3. 

Totalt utgör Zakrisdalsområdet ca 500 000 m
2
. Med en nettonederbörd på ca 300 mm/år 

och om det antas att 50 % av nettonederbörden bildar grundvatten motsvarar det en 

grundvattenbildning på 75 000 m
3
/år.  

I Figur 2 redovisas den del av Vänern som bedöms direkt kunna påverkas av föroreningar 

från Zakrisdalsområdet samt det nederbördsområde som direkt avbördar sin nederbörd 

till det nämnda vattenområdet. Hela nederbördsområdet bedöms uppgå till ca 25 ha me-

dan vattenområdet intill Zakrisdal bedöms uppgå till ca 5 ha. Om det antas 10 m medel-

djup motsvarar det en vattenvolym på ca 50 000 000 m
3
.  
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Figur 2: Lokala avrinningsområden inom Zakrisdalsområdet 

 

Grundvattenbildningen inom nederbördsområdet bedöms, enligt samma grunder som för 

Zakrisdal, bli 3 750 000 m
3
/år. (sannolikt är det en underestimering jämfört med Zakrisdal 

då Zakrisdal består av en relativt stor andel hårdgjorda ytor medan nederbördsområdet till 

stor del består av naturmark). Utspädningen blir med ovanstående antaganden ca 50 ggr. 

Dessutom tillkommer ytterligare utspädning till följd av Kattvikens vattenomsättning med 

Vänern. 
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Figur 3: Nederbördsområde mot del av Kattviken, angränsande ytvatten samt 
Zakrisdalsområdet. 
 

3.4 Grundvattenbildning lokalt vid Z47 

Yta för nederbördsområdet uppströms Z47 (röda området i Figur 4) är ca 90 000 m
2
. Area 

för det förorenade området vid Z47 (gula området) är ca 4 000 m
2
. Grundvattenbildningen 

i uppströms nederbördsområde bedöms, på grundval av samma nettonederbörd som 
tidigare antaget (150 mm/år), uppgå till 13 500 m

3
/år. Grundvattenbildningen inom det 

förorenade området bedöms vara betydligt lägre då ytan till övervägande del består av 
asfalt. Om 25 % av den ovan nämnda nettonederbörden antas innebär det att grundvat-
tenbildningen uppgår till 37,5 mm/år. Det innebär en grundvattenbildning inom det förore-
nade området på 150 m

3
/år. 
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Figur 4: Grundvattenbildningsområde uppströms Z47 (röda området). Området 
med TCE-förorening vid Z47 indikeras med gul färg. 
 

4 Genomförda undersökningar 

Sweco påbörjade i december 2008 en undersökning av föroreningsutbredning av olja och 

trikloreten (TCE) vid byggnaden Z47. Resultatet redovisades av Sweco (2010b). Under-

sökningen utfördes med Membrane Interphase Probe (MIP), en metod där en halvkvanti-

tativ bestämning av petroleumprodukter och klorerade alifater utförs direkt i fält. Analys-

resultat erhålls för varje 3 cm som sonderas. Totalt borrades 32 hål vid Z47/F33. Under-
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sökningen visade tydligt att en förorening med TCE finns vid Z47 samt en förorening med 

petroleumprodukt vid och nedströms Z47 och F33. Två porgasspetsar under byggnadens 

golv provtogs även. Dessa visade låga halter av toluen och TCE i en punkt. 

Under 2010 utfördes en kompletterande miljöteknisk markundersökning med syfte att 

kvantifiera och avgränsa den förorening i mark och grundvatten som konstaterades i den 

tidigare undersökningen. De kompletterande undersökningar som berörde området vid 

Z47 omfattade följande: 

 Provtagning av jord med Geoprobe Dual Tube samt efterföljande PID-mätningar  

på alla jordprov (headspace) och laboratorieanalyser av vissa utvalda jordprov.  

 Provtagning med skruvborr i ett mindre antal punkter vid Z47 (utanför det område 

som bedöms vara förorenat). 

 Grundvattenprovtagning med s.k. micro purging, dvs. att vatten pumpas sakta 

med en peristaltisk pump via en flödescell där syrehalt, redox, turbiditet, elektrisk 

konduktivitet och temperatur mättes. Totalt provtogs 20 grundvattenrör vid Z47. 

 Porgasmätning i fem punkter under golvet i Z47. Laboratorieanalys av kolrör. 

Det är viktigt att notera att den kompletterande undersökningen till stor del varit rik-

tad, dvs. provpunkterna placerades i delområden där föroreningar förväntades. 

Denna strategi innebär att statistiska parametrar som medelvärden m.m. inte är re-

presentativa för området som helhet, utan snarare speglar de delområden som un-

dersökts närmare, dvs. föroreningskälla (jord) och föroreningsplym (grundvatten). 

5 Konceptuell modell 

5.1 Övergripande åtgärdsmål 

Övergripande åtgärdsmål bör tas fram som en grund för eventuella åtgärder. Det finns 

ofta ett behov att fastställa övergripande åtgärdsmål tidigt i riskbedömningsprocessen, 

eftersom riskbedömningens avgränsningar delvis styrs av de övergripande åtgärdsmålen. 

Målen ska helst styra mot åtgärder som är permanenta och har rätt ambitionsnivå. De 

övergripande åtgärdsmålen leder vanligtvis, efter riskbedömning och åtgärdsutredning, 

fram till mätbara åtgärdsmål. Dessa kan exempelvis formuleras som acceptabla resthalter 

i marken eller maximalt acceptabel föroreningstransport (mängd/år) från området till en 

recipient.  

Med utgångspunkt i ovanstående föreslås följande övergripande åtgärdsmål för det aktu-

ella området vid Z47/F33 i Zakrisdal: 

 Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för 

människor som arbetar inom området. 

 Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för 

människor som kommer att bo inom området eller besöker området. 
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 Föroreningar inom området skall inte ge upphov till oacceptabla risker för 

markekosystem inom området. 

 Föroreningar som härstammar från området skall inte ge upphov till oacceptabla 

risker för vare sig människor eller ekosystem utanför området. 

 Föroreningar som härstammar från området skall inte ge upphov till oacceptabel 

påverkan på grundvattnet som naturresurs.  

5.2 Skyddsobjekt 

De skyddsobjekt har identifierats vid nuvarande och framtida markanvändning samman-

fattas i Tabell 1. Nuvarande markanvändning innebär att arbetsplatser finns på området. 

Däremot finns i dagsläget inga bostäder inom området. Dagens situation motsvarar sce-

nariot Arbetsplatser i Tabell 1. 

Om markanvändningen förändras så att bostäder byggs motsvarar detta scenariot Bostä-

der i Tabell 1. De två scenarierna beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.1. 

 

Tabell 1. Identifierade skyddsobjekt vid Z47/F33 i Zakrisdal vid två olika markan-

vändningsscenarier, Bostäder respektive Arbetsplatser. 

Skyddsobjekt Scenario: Bostäder Scenario: Arbetsplatser 

Yrkesverksamma på området  (vuxna)  X 

Tillfälliga besökare  (vuxna) X X 

Tillfälliga besökare  (barn) X  

Boende på området (vuxna och barn) X  

Markekosystem inom området X X 

Ytvatten, inkl sediment X X 

Grundvatten som naturresurs X X 

 

Riskbedömningen omfattar samtliga ovanstående skyddsobjekt. Skyddsobjektet ”ytvat-

ten” avser i första hand Mårviksbäcken som mynnar i Vänern. Grundvattnet är ett 

skyddsobjekt, både under fastigheten och nedströms. Denna resurs har dock ett begrän-

sat värde vid området och utgör inte en vattenförekomst enligt vattendirektivet, varför en 

viss påverkan ändå är acceptabel. Enligt vattendirektivet ska dock inget vatten försämras 

kvalitetsmässigt. En föroreningsplym som sprider sig innebär dock en viss försämring av 

vattenkvaliteten nedströms. Detta är ett viktigt motiv till att grundvattnet som naturresurs 

ändå har tagits med i riskbedömningen. 

5.3 Styrande föroreningar och aktuella medier 

De föroreningar som bedöms ha betydelse ur risksynpunkt (människa och miljö) är i 

första hand vara TCE samt dess metaboliter cDCE och VC. Undersökningarna har visat 
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att föroreningarna förekommer i både jord, grundvatten och markens porluft. Inga mät-

ningar har gjorts i inomhusluft. 

Förutom ovanstående klorerade kolväten beaktas även alifater och PAH-H i riskbedöm-

ningen. Dessa ämnesgrupper har identifierats i förhöjda halter i jord och grundvatten. 

Riskbedömningen begränsas till ovanstående föroreningar. Metaller i jord behandlas inte 

i riskbedömningen (ingen metallförorening har påträffats i området). Övriga analyserade 

föroreningsämnen påverkar inte riskbilden vid området. 

5.4 Föroreningarnas toxicitet för människor 

Nedan görs en sammanfattning av de klorerade kolvätenas ursprung, kemiska egen-

skaper och toxicitet. För fullständighetens skull har även PCE tagits med, även om det är 

TCE som främst har använts vid Z47. 

Tetrakloreten, PCE (CAS 127-18-4), även kallad tetrakloretylen alternativt perkloretylen, 

är ett av människan tillverkat ämne som historiskt använts som tvättvätska vid kemtvättar 

samt som avfettning inom metallindustrin. PCE är vid rumstemperatur en färglös, flyktig 

vätska med stark sötaktig lukt (US EPA, 1997). Djurförsök har visat att PCE påverkar 

centrala nervsystemet, levern och njurarna och är cancerframkallande på djur och möjlig-

en på människa. Människor som exponeras för höga koncentrationer kan känna yrsel och 

trötthet, få huvudvärk, bli förvirrade, få svårt att tala och röra sig, drabbas av medvetslös-

het och död (ATSDR, 1997). Sedan 1993 får inte produkter som innehåller PCE säljas till 

konsumenter för enskilt bruk. 1988 användes ca 1700 ton PCE för kemtvättverksamhet i 

Sverige. 1990 användes i Sverige totalt ca 1200 ton PCE, varav 1000 ton till kemtvätt. Vid 

nedbrytning av perkloretylen vid syrefattiga förhållanden kan andra toxiska klorerade 

alifater bildas såsom trikloreten, dikloreten och ibland vinylklorid. 

Trikloreten, TCE (CAS 79-01-6), även kallad trikloretylen, har sin huvudsakliga använd-

ning som lösningsmedel i metallindustri, där fett tvättas bort med tri innan metallen ge-

nomgår annan ytbehandling. TCE användes också inledningsvis som tvättvätska (mellan 

1930-1950) i kemtvättar samt är en nedbrytningsprodukt av PCE. Ämnet har flera kända 

hälsoskadliga effekter. Vid långvarig exponering kan skador på lever och njurar uppstå. 

TCE har orsakat cancer vid djurförsök. Exponering för ångor av tri kan ge huvudvärk och 

påverka nervsystemet. Vid hudkontakt kan irritation uppstå. IARC har klassat TCE som 

en grupp 2A carcinogen vilket betyder att den troligen är cancerframkallande hos männi-

skor. 

Cis-1,2-dikloreten, cDCE (CAS 156-59-2), även kallad cis-1,2-dikloretylen, förekommer i 

naturen huvudsakligen som ett resultat av nedbrytning av andra klorerade föreningar, t ex 

trikloreten och tetrakloreten. Dikloreten har visat sig vara farligt vid inandning. Det kan då 

ge yrsel och trötthet. Det kan också orsaka effekter på lever och blod. Dikloreten är inte 

klassad som cancerframkallande. 

Vinylklorid, VC (CAS 75-01-4), bildas vid nedbrytning av andra klorerade föreningar, 

PCE och TCE via dikloreten. Inandning av höga halter vinylklorid kan ge yrsel och trött-

het, medvetslöshet och död. Lång exponering för höga nivåer av vinylklorid kan ge ska-
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dor på lever och nervsystemet. Vinylklorid är dokumenterat cancerframkallande hos 

människor. Vanligast är levercancer, men även hjärntumörer, lungcancer och leukemi har 

upptäckts. Vinylklorid bedöms som den farligaste av de klorerade kolvätena på grund av 

att det är cancerframkallande och mycket flyktigt. 

5.5 Föroreningsspridning 

5.5.1 Spridning som fri fas i jord 

Föroreningsspridning i jord kan ske om föroreningen tränger ner i marken som en fri väts-

kefas. Spridningsförloppet skiljer sig åt beroende på om vätskan är lättare eller tyngre än 

vatten. Olja och petroleumdrivmedel är lättare än vatten och spridning neråt hindras där-

för när vätskan når grundvattennivån. Där sker istället en horisontell spridning. Under 

hela spridningsförloppet fastnar oljerester i from av droppar i jordens porsystem där oljan 

flödar. Detta gör att den rörliga oljemängden hela tiden minskar. Spridningen som fri fas 

upphör när hela oljemängden fastnat som oljerester i porsystemet, s.k. residual fri fas. Vid 

Z47/F33 är bedömningen att det idag inte förekommer någon mobil fri fas av olja eventu-

ell en residual fri fas. 

Klorerade kolväten är tyngre än vatten, vilket medför att fri fas av sådana vätskor inte 

stoppas när vätskan når grundvattenytan. Spridningen fortsätter därför nedåt till dess ett 

tätande jordlager eller berg bromsar flödet. Då kan spridningen ske horisontellt, drivet av 

gravitationen. Vätskan söker sig då till lågpunkter där den ansamlas. En viss horisontell 

spridning kan antagligen även ske i siltiga jordarter, delvis kapillärt driven. På liknande 

sätt som för olja fastnar droppar av vätskan i jordens porsystem. Om all vätska fastnar så 

upphör flödet och ingen fri fas finns då längre. Vid Z47/F33 tyder undersökningsresulta-

ten på att all vätska av klorerade kolväten har fastlagts i jordens porer som residual fri 

fas. Detta innebär att det inte längre sker någon spridning av fri fas. Det kan dock inte helt 

uteslutas att mobil fri fas förekommer på stort djup, nere vid berggrunden, även om 

undersökningsresultaten inte indikerar detta (dock har TCE påträffats i en punkt i morä-

nen ovan berg men i låg halt). 

5.5.2 Spridning i grundvattnet 

Föroreningar som löst sig i grundvattnet kan spridas i grundvattenflödets riktning. Sprid-

ningshastigheten är normalt lägre än grundvattnets flödeshastighet, ibland mycket lägre. 

Spridningshastigheten är ämnesberoende. Spridningshastigheten är beroende av jordart. 

Täta jordar som silt/lera har en låg genomsläpplighet och transporthastigheten kan för-

väntas vara låg. Permeabla jordar (sand/grus) har högre genomsläpplighet och transport-

hastigheten kan förväntas vara högre. 

Vid Z47 i Zakrisdal bedöms den dominerande föroreningsspridningen ske i ledningsgra-

varnas genomsläppliga massor. Spridning kan även ske i dagvattensystemet eller spill-

vattenledningarna, om förorenat grundvatten tränger in i ledningarna. Även moränen 
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ovan berg, men under lagret av silt/lera, kan vara en viktig spridningsväg för föroreningar 

i grundvattnet. 

Under föroreningstransporten sker en utspädning av föroreningarna i grundvattenzonen, 

vilket leder till avtagande halter i strömningsriktningen. Andra processer som leder till 

minskade halter är biologisk nedbrytning av föroreningarna samt förångning. Den biolo-

giska nedbrytningen kan dock leda till ökande halter för vissa ämnen, t.ex. vinylklorid 

(VC) som är en nedbrytningsprodukt till cDCE och TCE. 

Klorerade kolväten som transporteras i grundvattnet från området vid Z47 kommer att 

röra sig i riktning mot ytvattenrecipienten. Halterna TCE kommer successivt att avta me-

dan halterna av cDCE inledningsvis ökar för att sedan avta, eftersom cDCE är en ned-

brytningsprodukt till TCE  Mängden cDCE och  VC kan successivt  komma att öka då 

TCE  bryts ner till cDCE och sedan till VC. Det är oklart i vilken omfattning cDCE och VC 

fortsätter att brytas ner eftersom processen kräver en särskild typ av mikroorganismer 

samt reduktiv miljö  för att detta skall ske. De analyserade proven visar att nedbrytning 

pågår - det finns både TCE, cDCE och VC. Om nedbrytningen sker full ut, ända till eten, 

har inte verifierats. Om cDCE och VC inte bryts ner kommer föroreningen med tiden att 

nå ytvattenrecipienten, tillsammans med eventuellt ej nedbruten TCE. De aktuella äm-

nena och speciellt VC är dock mycket flyktiga och kommer därför i stor utsträckning att 

förångas när ämnena når ytvattnet. 

5.5.3 Spridning i luft 

Flyktiga föroreningar i grundvattnet samt i porvatten och jord ovan grundvattenytan kan 

avgå i form av ånga. Denna ånga kan sprida sig i jordens porsystem. Ångan rör sig uppåt 

och kan sprida sig in i byggnader. Där späds den ut av inomhusluften. Givetvis kan ångan 

i markens porer även nå utomhusluften men där blir utspädningen så stor att det i prakti-

ken inte utgör något problem (annat än vid grävningsarbeten då halterna även i utomhus-

luft kan bli höga). 

5.6 Exponeringsvägar för människor 

I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009a) ingår sex olika expone-

ringsvägar för människor. Inga ytterligare exponeringsvägar har identifierats. De som 

bedöms vara aktuella anges i Tabell 2 för de två markanvändningsscenarierna Bostäder 

respektive Arbetsplatser. De två scenarierna beskriv mer utförligt i nästa kapitel. 

Tabell 2. Identifierade exponeringsvägar för människor vid Z47/F33 i Zakrisdal vid 

två olika markanvändningsscenarier, Bostad respektive Arbetsplats. 

Skyddsobjekt Scenario: Bostäder Scenario: Arbetsplatser 

Intag av jord X X 

Hudkontakt  jord/damm X X 

Inandning av damm X X 

Inandning av ånga X X 
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Skyddsobjekt Scenario: Bostäder Scenario: Arbetsplatser 

Intag av dricksvatten från området   

Intag av växter från området X  

 

Som framgår sker inget intag av grundvatten från området, och det bedöms inte heller 

komma att ske i framtiden. Med hänsyn till de föroreningar som finns på området (klore-

rade kolväten i första hand) så är inandning av ånga den exponeringsväg som dominerar 

riskbilden. För klorerade kolväten är övriga exponeringsvägar av underordnad betydelse 

(utom i ett fall där exponeringsvägen ”intag av växter” även kan ha betydelse, se Tabell 5 

nedan). Riskbedömningen av dessa ämnen fokuserar därför på exponeringsvägen in-

andning av ånga. 

Även för alifater är det exponeringsvägen inandning av ånga som är styrande för hälso-

riskerna, utom för tunga alifater där även intag av växter har en påverkan (scenariot Bo-

städer). För PAH-H är det exponeringsvägen intag av växter som dominerar (scenariot 

Bostäder). 

6 Platsspecifika riktvärden 

6.1 Markanvändningsscenarier 

Platsspecifika riktvärden för Z47/F33 har beräknats med hjälp av Naturvårdsverkets be-

räkningsprogram för riktvärden (Naturvårdsverket, 2009a). Riktvärden har tagits fram för 

både jord, grundvatten och porluft under byggnader. 

Syftet med de platsspecifika riktvärdena är att identifiera oacceptabla risker vid området, 

både för människor och miljö.  

Riktvärden har tagits fram för två typer av markanvändning: 

 Arbetsplatser 

 Bostäder 

Riktvärdena för bostadsändamål baseras på Naturvårdsverkets scenario Känslig Mar-

kanvändning (KM). Scenariot Arbetsplatser grundas på Naturvårdsverkets scenario 

Mindre Känslig Markanvändning (MKM). De huvudsakliga skillnaderna mellan scenarier-

na är att vistelsetiden för människor är betydligt lägre för scenariot Arbetsplatser och att 

barn inte beaktas. Vidare sker inget intag av odlade växter i detta scenario, till skillnad 

från scenariot Bostäder. 

Ett tredje scenario som har diskuterats är en variant där affärslokaler och liknande place-

ras i bottenplan och bostäder på våningen ovanför. Detta motsvarar scenariot Bostäder 

men med den skillnaden att exponeringsvägen inandning av ånga inte är aktuell (detta 

förutsätter dock att ventilationen utformas så att inte luft i bottenvåningen kan tränga in i 
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bostäderna ovanför) samt att odling av växter inte kan förekomma. Detta alternativ disku-

teras mer i avsnitt 10.1. 

Dagens situation på området motsvarar i stort scenariot Arbetsplatser, se avsnitt 3.1. 

Platsspecifika riktvärden för jord har tagits fram för både fyllning och underliggande 

silt/lera, se nedan. De platsspecifika justeringarna i scenarierna redovisas i nästa avsnitt. 

6.2 Antaganden och dokumentation 

Endast de parametrar som tydligt avviker från Naturvårdsverkets generella antaganden 

har justerats. Dessa sammanfattas i Tabell 3 nedan. Övriga ”standardvärden” i beräk-

ningsmodellen har bedömts vara tillämpbara även vid Z47/F33 i Zakrisdal. Parametrarnas 

värden i Tabell 3 har baserats på resultaten från tidigare undersökningar, bl.a. borrningar 

och MIP-sonderingen (Sweco, 2010b).  

Tabell 3. Sammanställning av de parametrar som justerats i de platsspecifika rikt-

värdena (bostäder resp. arbetsplatser) i förhållande till Naturvårdsverkets generella 

scenarier KM och MKM. Tabellen ska uppdateras 

Parameter Enhet 
Platsspecifika 

scenarier, fyllning 

Platsspecifika 

scenarier, silt/lera 

NVs generella 

scenarier 

Intag av dricksvatten - beaktas ej beaktas ej beaktas
1
 

Halt organiskt kol kg/kg 0,005 0,005 0,02 

Vattenhalt - 0,11 0,32 0,32 

Andel porluft - 0,24 0,08 0,08 

Riktvärdet avser end-
ast jord under gv-ytan 

- nej ja nej 

Föroreningens mäk-
tighet under gv-ytan 

m 0 2 0 

Djup till förorening m 0,35 0,5 0,35 

Grundvattenbildning mm/år 37,5 37,5 100 

Hydraulisk kondukt.
2
 m/s 1E-6 1E-6 1E-5 

Akviferens mäktighet m 6 6 10 

Flöde i vattendrag m
3
/s 0,05 0,05 0,032 

1
 Avser känslig markanvändning, KM. 

2
 Avser hydraulisk konduktivitet i moränen där grundvattenflödet sker. 

För två av de styrande ämnena vid Z47/F33 saknas generella riktvärden: cDCE och VC. 

Platsspecifika riktvärden för dessa ämnen har därför tagits fram med hjälp av ämnespa-

rametrar som hämtats från andra källor än Naturvårdsverket (2009a). Parametrarna som 

ligger till grund för dessa riktvärden redovisas i bilaga 1, tillsammans med övrig doku-

mentation av de platsspecifika riktvärdena. 
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Riktvärdena beaktar inte eventuell snabb transport av förorenat grundvatten via dagvat-

tenledningar till recipienten. 

Den färgkodning som redovisas i tabellerna i följande avsnitt används för att beskriva 

föroreningssituationen i kapitel 7. 

6.3 Platsspecifika riktvärden för jord 

De platsspecifika riktvärdena för jord har tagits fram med syftet att användas vid riskbe-

dömningen för att bedöma om riskerna är acceptabla eller inte. Föroreningssituationen 

och spridningsegenskaperna skiljer sig åt en hel del mellan de olika jordarterna (marklag-

ren), vilket innebär att de medför olika grad av risk för människor och miljö. Exempelvis 

kan ångor från föroreningar i den genomsläppliga fyllnadsjorden spridas lättare till marky-

tan än från jorden i den tätare silten/leran under grundvattenytan. Skillnaden är avsevärd 

ur risksynpunkt mellan dessa marklager. Därför har separata riktvärden tagits fram för 

den genomsläppliga fyllningen och den tätare jorden längre ner. 

Platsspecifika riktvärden har tagits fram för jord med avseende på: 

 Människors hälsa (hälsorisker) 

 Markekosystem 

 Skydd av grundvatten 

 Skydd av ytvatten 

 

De beräknade riktvärdena för hälsorisker redovisas i Tabell 4 för den genomsläppliga 

fyllningen och den tätare silten/leran. Riktvärdena för hälsorisker finns även i de jämfö-

rande tabellerna i kapitel 7 där föroreningssituationen beskrivs. Noterbart är att riktvär-

dena för VC är låga, lägre än rapporteringsgränsen 0,1 mg/kg TS för utförda laboratorie-

analyser. 

 

Tabell 4. Hälsorisker jord: Platsspecifika riktvärden för föroreningar i fyllning re-

spektive silt/lera vid Z47/F33. Samtliga halter anges i mg/kg TS. 

Ämne Bostad 

Fyllning 

Bostad 

Silt/lera 

Arbetsplats 

Fyllning 

Arbetsplats 

Silt/lera 

PCE 0,23 2,3 1,3 15 

TCE 0,037 0,26 0,22 2,8 

cDCE 0,0049 0,066 0,049 0,73 

VC 0,0011 0,0079 0,0065 0,077 
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Alifater <C16-C35 8500 14000 160000 570000 

PAH-H 0,39 0,39 17 17 

 

Styrande exponeringsvägar för de platsspecifika riktvärdena för människors hälsa redovi-

sas i Tabell 5 för de olika föroreningarna. Notera att inandning av ånga är styrande för 

klorerade kolväten i samtliga fall. För TCE och VC i silt/lera är dock även intag av växter 

styrande i scenariot Bostad.  

Tabell 5. Hälsorisker jord: Styrande exponeringsvägar för de platsspecifika riktvär-

dena för jord. Förklaring: intag=intag jord, hud=hudkontakt jord, ånga=inandning 

ånga, växt=intag växter. 

Ämne Bostad 

Fyllning 

Bostad 

Silt/lera 

Arbetsplats 

Fyllning 

Arbetsplats 

Silt/lera 

PCE ånga ånga ånga ånga 

TCE ånga ånga + växt ånga ånga 

cDCE ånga ånga ånga ånga 

VC ånga ånga + växt ånga ånga 

Alifater <C16-C35 ånga + växt växt ånga ej begr.
1 

PAH-H växt växt intag + hud intag + hud 

1 
Ingen begränsning i halt med avseende på hälsorisk. 

 

Riktvärden för de tre miljöriskerna redovisas i Tabell 6. Ingen skillnad görs där mellan 

fyllning respektive silt/lera (beräkningar för fyllning respektive silt/lera gav i stort sett iden-

tiska resultat). Som framgår har riktvärden tagits fram för ”skydd av grundvatten” för både 

scenariot Bostäder och scenariot Arbetsplatser. Skillnaden mellan dessa värden är att vid 

Bostäder antas att grundvattnet ska skyddas på avståndet 0 m från området medan mot-

svarande avstånd är 200 m vid scenariot Arbetsplatser. Detta är de ”standardvärden” 

som Naturvårdsverket använder i de generella scenarierna KM respektive MKM (Natur-

vårdsverket, 2009a). 

 

Tabell 6. Miljörisker jord: Platsspecifika riktvärden för jord vid Z47/F33. Samtliga 

halter anges i mg/kg TS. 

Ämne Skydd gv, 

Bostäder 

Skydd gv, 

Arbetsplatser 

Skydd 

markmiljö, 

Bostäder 

Skydd 

markmiljö, 

Arbetsplatser 

Skydd av 

ytvatten 
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PCE 0,029 0,049 5 30 130 

TCE 0,015 0,025 5 30 67 

cDCE 0,038 0,065 120 240 4100 

Alifater <C16-C35 2500 4300 100 1000 ej begr.
1
 

PAH-H 0,33 0,57 2,5 10 150 

1 
Ingen begränsning i halt med avseende på denna miljörisk. 

 

6.4 Platsspecifika riktvärden för grundvatten 

Tre olika riktvärden har tagits fram för grundvatten: 

 Riktvärde för skydd av grundvatten 

 Riktvärde för bostäder ovanför grundvattnet 

 Riktvärde för arbetsplatser ovanför grundvattnet 

Riktvärdet för skydd av grundvatten syftar till att skydda grundvattnet som naturresurs, i 

enlighet med intentionerna i vattendirektivet. Som riktvärde har valts de grundvattenkrite-

rier som Naturvårdsverket använder i riktvärdesmodellen (Naturvårdsverket, 2009a). För 

flera ämnen har Naturvårdsverket valt en skyddsnivå som motsvarar halva dricksvatten-

kriteriet. Denna skyddsnivå har därför även valts för cDCE och VC som inte ingår i Natur-

vårdsverkets riktvärdesmodell. Här måste dock betonas att grundvattnet vid området har 

ett lågt skyddsvärde och inte utgör en grundvattenförekomst enligt vattendirektivet. Frå-

gan om det är kostnadsmässigt motiverat att sanera grundvattnet ner till den angivna 

nivån är en fråga som inte berörs i riskbedömningen utan hanteras i riskvärderingen. 

Riktvärden för grundvattnet med avseende på bostäder respektive arbetsplatser syftar till 

att bedöma riskerna med ångor som avgår från föroreningar i grundvattnet. Vid beräk-

ningarna utgår man från en tolerabel risknivå i inomhusluften och räknar baklänges ut 

vilken halt i grundvattnet som denna risknivå motsvarar. Man antar att jämvikt råder mel-

lan föroreningshalten i grundvattnet och porluften ovan grundvattenytan. Beräkningarna 

görs med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden och samtliga ek-

vationer redovisas av Naturvårdsverket (2009a). De beräknade riktvärdena för grundvat-

ten redovisas i Tabell 7 nedan samt i Tabell 13 i avsnitt 7.4. 

 

Tabell 7. Platsspecifika riktvärden för grundvatten vid Z47/F33. Samtliga halter 

anges i µg/l. 

Ämne Skydd gv Ångor bostäder Ångor arbetsplatser 

PCE 5 1700 9500 
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TCE 5 620 3600 

cDCE 25 180 1800 

VC 0,25 37 200 

Alifater >C5-C12 100 53
1
 290

1
 

PAH-H 0,05 100 540 

1
 Avser lägsta värdet för alifatgrupperna >C5-C6, >C6-C8, >C8-C10 samt >C10-C12. 

6.5 Platsspecifika riktvärden för porluft 

Två olika riktvärden har tagits fram för luft: 

 Riktvärde för porluft under byggnad, bostäder 

 Riktvärde för porluft under byggnad, arbetsplatser 

Riktvärdena syftar till att bedöma om de uppmätta halterna i porluften under byggnaden 

är acceptabla eller ej. Syftet är alltså detsamma som för motsvarande riktvärden för 

grundvatten. På samma sätt som för grundvatten så utgår man vid beräkningarna från en 

tolerabel risknivå i inomhusluften och med hjälp av exponeringssituationen räknar man ut 

en acceptabel halt i porluften under byggnaden. Med de indata som används blir riktvär-

det för porluft 1200 gånger högre än den tolerabla halten i inomhusluft. Beräkningarna 

görs med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden och samtliga ek-

vationer redovisas av Naturvårdsverket (2009a). 

De beräknade riktvärdena för porluft redovisas i Tabell 8 samt i Tabell 14 i avsnitt 7.5. 

 

Tabell 8. Platsspecifika riktvärden för porluft vid Z47/F33. Samtliga halter anges i 

mg/m
3
. 

Ämne Porluft bostäder Porluft  arbetsplatser 

PCE 120 670 

TCE 14 77 

cDCE 2,4 24 

VC 3,1 17 
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7 Föroreningssituationen 

7.1 Allmänt 

Föroreningssituationen beskrivs i detalj i en utökad fältrapport från Sweco (2010c). Nedan 

sammanfattas föroreningssituationen i jord, grundvatten och porluft, baserat på resultaten 

från de undersökningar som gjorts. 

Vid de statistiska beräkningarna har halter under rapporteringsgränsen satts till halva 

rapporteringsgränsen. Beräkning av den övre, ensidiga, 95-procentiga konfidensgränsen 

för medelhalten, UCLM95, har utförts med Chebyshevs fördelningsfria metod, se Natur-

vårdsverket (2009c). 

7.2 Representativa halter 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket, 2009b) är den representativa 

halten den halt som bäst representerar risksituationen på området utan att risken un-

derskattas. I denna undersökning har halter av de styrande föroreningarna uppmätts i 

jord, grundvatten och porluft.  

Valet av representativ halt är delvis subjektivt. I riskbedömningen har därför inte ett fixt 

värde använts som representativ halt. Istället redovisas tre olika värden: 

 Medelvärdet av uppmätta halter 

 Det maximalt uppmätta värdet 

 Den övre konfidensgränsen för medelhalten, UCLM95 

Dessa värden redovisas tillsammans med de platsspecifika riktvärdena i tabellerna i ka-

pitlet nedan. Många gånger blir resultatet av bedömningen ungefär detsamma, obero-

ende av hur den representativa halten väljs. Valet av representativ halt har därför ofta 

marginell betydelse. Rekommendationen är dock att använda UCLM95 eller möjligen me-

delvärdet som representativ halt. 

En representativ halt måste alltid kopplas till ett egenskapsområde, dvs. det område eller 

den volym som den representativa halten representerar. I den aktuella riskbedömningen 

är halterna under byggnaderna  Z47 och F33 inte kända eftersom inga prover av jord 

eller grundvatten tagits där (förutom porluft). Halterna förväntas dock vara lägre där än 

utanför byggnaden. I ett långtidsperspektiv är det dock mindre lämpligt att ta hänsyn till 

detta eftersom byggnader kan byggas om, byggas ut och flyttas. Därför är det lämpligare 

att bedöma långtidsriskerna med utgångspunkt från halterna vid föroreningskällan och i 

föroreningsplymen. Detta ligger in linje med Naturvårdsverkets vägledning för riskbedöm-

ningar (Naturvårdsverket, 2009b). 
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7.3 Förorening i jord 

7.3.1 Förorening i fyllning (grusig sand) 

Föroreningssituationen i fyllningen sammanfattas i Tabell 9 (risk för människor) och Ta-

bell 10 (risk för miljön), tillsammans med platsspecifika riktvärden. För vinylklorid (VC) var 

halterna i samtliga laboratorieanalyser lägre än rapporteringsgränsen. Därför har VC inte 

tagits med i sammanställningarna nedan. 

Av tabellerna framgår att fyllningen är kraftigt förorenad av TCE. Föroreningen är koncen-

trerad till ett område runt punkt SW10102 väster om Z47. 

Fyllningen är även förorenad av tunga alifater och i viss mån av PAH-H. Föroreningen av 

alifater finns i fyllningen väster om Z47 samt mellan byggnaderna Z47 och F33. 

Tabell 9. Hälsorisker: Statistisk sammanställning av halter i fyllningen vid byggnad 

Z47/F33. PRV betecknar platsspecifika riktvärden för fyllningen. ND är antal data 

under rapporteringsgränsen. Samtliga halter anges i mg/kg TS. 

Ämne N ND Medel UCLM95 Max PRV: 

Bostäder 

PRV: 

Arbetsplatser 

PCE 13 13 -
1
 -

1
 -

1
 0,23 1,3 

TCE 13 7 2 7,2 15 0,037 0,22 

cDCE 13 13 -
2
 -

2
 -

2
 0,0049 0,049 

Alifater <C16-C35 10 3 268 672 871 8500 160000 

PAH-H 10 3 0,37 0,77 0,984 0,39 17 

1
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen (som var betydligt lägre än PRV). 

2
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen (som var i nivå med PRV för arbetsplats). 

PCE och cDCE har inte detekterats i fyllningen. Notera att datasammanställningen i Ta-

bell 9 och Tabell 10 är densamma – det är jämförelserna med riktvärden som skiljer sig 

åt. 
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Tabell 10. Miljörisker: Statistisk sammanställning av halter i fyllningen vid byggnad Z47/F33. Färgerna anger vilka miljöriktvärden i Tabell 6 som 

överskrids. ND är antal data under rapporteringsgränsen. Samtliga halter anges i mg/kg TS.  

Ämne 
Datasammanställning Skydd grundvatten Skydd markmiljö  Skydd av 

ytvatten N ND Medel UCLM95 Max Bostäder Arbetsplatser Bostäder Arbetsplatser 

PCE 13 13 -
1
 -

1
 -

1
 0,029 0,049 5 30 130 

TCE 13 7 2 7,2 15 0,015 0,025 5 30 67 

cDCE 13 13 -
1
 -

1
 -

1
 0,038 0,065 120 240 4100 

Alifater <C16-C35 10 3 268 672 871 2500 4300 100 1000 ej begr.
2
 

PAH-H 10 3 0,37 0,77 0,984 0,33 0,57 2,5 10 150 

1
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen. 

2
 Ingen begränsning i halt med avseende på denna miljörisk.
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7.3.2 Förorening i silt/lera 

Föroreningssituationen i silt/lera under fyllningen sammanfattas i Tabell 11 (risk för män-

niskor) och Tabell 12 (risk för miljön), tillsammans med platsspecifika riktvärden. För vi-

nylklorid (VC) var halterna i samtliga laboratorieanalyser lägre än rapporteringsgränsen. 

Därför har VC inte tagits med i sammanställningarna nedan. 

Den allvarligaste föroreningen i silt- och lerlagret utgörs av TCE och cDCE. Föroreningen 

är koncentrerad till ett område runt punkt SW10102 väster om Z47. Däremot har PCE 

endast detekterats i en av 14 punkter (Punkt SW1098).  

 

Tabell 11. Humanrisker: Statistisk sammanställning av halter i silt/lera vid byggnad 

Z47/F33. PRV betecknar platsspecifika riktvärden för silt/lera. ND är antal data un-

der rapporteringsgränsen. Samtliga halter anges i mg/kg TS. 

Ämne N ND Medel UCLM95 Max PRV: 

Bostäder 

PRV: 

Arbetsplatser 

PCE 14 13 -
1
 -

1
 4,3 2,3 15 

TCE 14 6 1,1 3 5,5 0,26 2,8 

cDCE 14 10 0,12 0,28 0,51 0,066 0,73 

Alifater <C16-C35 21 17 16 31 70 14000 570000 

PAH-H 21 21 -
2
 -

2
 -

2
 0,39 17 

1
 Endast ett mätvärde över rapporteringsgränsen. 

2
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen. 

 

Halterna av alifater är låga i silt/lera, liksom halterna PAH-H. 
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Tabell 12. Miljörisker: Statistisk sammanställning av halter i silt/lera vid byggnad Z47/F33. ND är antal data under rapporteringsgränsen. Samt-

liga halter anges i mg/kg TS.  

Ämne 
Datasammanställning Skydd grundvatten Skydd markmiljö Skydd av 

ytvatten N ND Medel UCLM95 Max Bostäder Arbetsplatser Bostäder Arbetsplatser 

PCE 14 13 -
1
 -

1
 4.3 0,029 0,049 5 30 130 

TCE 14 6 1.1 3 5.5 0,015 0,025 5 30 67 

cDCE 14 10 0.12 0.28 0.51 0,038 0,065 120 240 4100 

Alifater <C16-C35 21 17 16 31 70 2500 4300 100 1000 ej begr.
3
 

PAH-H 21 21 -
2
 -

2
 -

2
 0,33 0,57 2,5 10 150 

 1
 Endast ett mätvärde över rapporteringsgränsen. 

 2
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen. 

 3
 Ingen begränsning i halt med avseende på denna miljörisk.
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7.3.3 Förorening i morän 

Morän finns ovanpå berget, under lagret av silt/lera. Genomförda undersökningar indike-

rar att viss förorening finns i moränen men i begränsad omfattning. MIP-sonderingen 

visar avklingande föroreningshalter ner mot moränen (Sweco, 2010b) och laboratoriedata 

visar ett liknande resultat. Klorerade kolväten har bara påträffats i ett av 13 jordprov i 

moränen (provpunkt SW10106 i den mest förorenade delen av området). Halten TCE var 

1,8 mg/kg TS i denna punkt och halten cDCE var 0,19 mg/kg TS. Dessa måttliga halter 

indikerar att det inte finns fri fas av TCE under leran, även om det inte helt kan uteslutas. 

Tunga alifater har påträffats i två av 8 prov i moränen men i låga halter (högsta halt 

101 mg/kg TS i punkt SW10102). 

Sammantaget indikerar mätdata att föroreningen i moränen under leran är begränsad. 

Antagligen är det endast i den mest förorenade delen av området, kring punkt SW10102, 

som föroreningen förmått tränga ända ner i moränen. 

7.4 Förorening i grundvatten 

En statistisk sammanställning av uppmätta halter i grundvattnet redovisas i Tabell 13 

tillsammans med platsspecifika riktvärden för grundvatten. Man bör notera att grundvat-

tenrören inte placerats ut slumpmässigt utan att syftet snarare varit att avgränsa förore-

ningsplymen. Sammanställningen i Tabell 13 återspeglar därför snarare föroreningsply-

men än grundvattnet som helhet på fastigheten. 

 

Tabell 13. Statistisk sammanställning av uppmätta halter i grundvattnet vid 

Z47/F33. PRV betecknar platsspecifikt riktvärde. Samtliga halter anges i µg/l. 

Ämne N Medel UCLM95 Max PRV: 

Skydd gv 

PRV: 

Ånga 

bostäder 

PRV: 

Ånga arbets-

platser 

PCE 20 0,27 0,6 1,1 5 1700 9500 

TCE 20 508 1640 4800 5 620 3600 

cDCE 20 338 800 1700 25 180 1800 

VC 20 24 77 210 0,25 37 200 

Alifater >C5-C12 19 13,4 36 106 100 53 290 

PAH-H 19 0,035 0,066 0,14 0,05 100 540 

1
 Avser lägsta värdet för alifatgrupperna >C5-C6, >C6-C8, >C8-C10 samt >C10-C12. 
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Föroreningssituationen i ledningsgravarna är inte känd i detalj. Ett stort antal ledningar av 

olika typer passerar gårdsplanen söder om Z47 och löper i riktning mot sydost. De MIP-

sonderingar som utförts längs med ledningarna indikerar inte någon förorening (Sweco, 

2010a). Man kan dock förvänta sig att ledningsgravarna har en stor betydelse för det 

förorenade grundvattnets strömning i sydlig riktning.  

Föroreningssituationen i grundvattnet kan sammanfattas i följande punkter: 

 PCE finns i låga halter. 

 TCE och nedbrytningsprodukterna cDCE och VC förekommer i höga halter, sär-

skilt strax väster och sydväst om byggnaden Z47. Utbredningen av dessa förore-

ningar har tidigare redovisats på interpolerade kartor av Sweco (2010c). 

 Alifater och PAH-H finns i låga till måttliga halter. 

Inga analyser har gjorts av nedbrytningsprodukten eten (nedbrytningsprodukt av VC) eller 

metan (nedbrytningsprodukt av olja) i grundvattnet. Att det pågår en nedbrytning av klore-

rade kolväten är dock uppenbart eftersom både cDCE och VC finns i höga halter i grund-

vattnet. 

7.5 Förorening i porluft 

Porluften i marken under byggnad Z47 har mätts i fem punkter. Resultaten har samman-

ställts i Tabell 14 tillsammans med platsspecifika riktvärden. Riktvärdena avser porluften 

direkt under byggnader. 

 

Tabell 14. Statistisk sammanställning av uppmätta halter i porluft under byggnad 

Z47. Antalet prov är 5 st. ND betecknar antal prov under rapporteringsgränsen. 

PRV betecknar platsspecifikt riktvärde. Samtliga halter anges i mg/m
3
. 

Ämne ND Medel UCLM95 Max PRV: 

Porluft 

bostäder 

PRV: 

Porluft  arbets-

platser 

PCE 0 0,011 0,032 0,03 120 670 

TCE 0 0,066 0,13 0,11 14 77 

cDCE 2 0,0041 0,0088 0,0073 2,4 24 

VC 5 -
1
 -

1
 -

1
 3,1 17 

1
 Samtliga mätvärden under rapporteringsgränsen som var betydligt lägre än PRV. 

 

Som framgår finns det klorerade kolväten i porluften under byggnad Z47 men halterna är 

låga, betydligt lägre än de platsspecifika riktvärdena. Det bör påpekas att porluften har 
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mätts en bit ifrån den mest förorenade delen av området (den kraftigaste föroreningen 

bedöms finnas bredvid byggnaden, inte under). Detta kan vara en bidragande orsak till 

att de uppmätta halterna i porluften är så låga. 

Porluften under byggnad F33 har inte provtagits. 

7.6 Sammanfattning 

En kraftig förorening av klorerade kolväten finns i jord och grundvatten väster/sydväst om 

byggnad Z47. Föroreningen finns främst i den genomsläppliga fyllningen och i silt/lera 

därunder. I enstaka punkter har föroreningen trängt ner i moränen under leran. Klorerade 

kolväten har uppmätts i porluften under byggnad Z47 men i låga halter. 

Fyllningen är även förorenad av tunga alifater, och i viss mån även av PAH-H. 

Ingen förorening av metaller har påträffats i området. 

8 Bedömning av risker från olika medier 

8.1 Metodik 

I detta kapitel görs bedömningar av risker för människa och miljö baserat på mätresultat 

från tre olika medier: jord, grundvatten och porluft. I avsnitt 8.5 jämförs sedan dessa tre 

bedömningar så att en säkrare sammanfattande bedömning kan göras i kapitel 9. 

8.2 Risker från förorenad jord 

8.2.1 Risker för människor vid dagens markanvändning – kort sikt 

Dagens markanvändning motsvarar scenariot Arbetsplatser. Vid dagens situation (kort 

tsikt) antas att befintliga verksamheter fortsätter och att byggnaderna inte förändras. 

De huvudsakliga riskerna på kort sikt skulle kunna vara inandning av ånga i byggnaderna 

Z47 och F33. Porluftsmätningar i jorden under byggnad Z47 indikerar dock att hälsoris-

kerna är låga för personalen i Z47 på kort sikt, se avsnitt 8.4. Riskerna i F33 är mer 

osäkra eftersom inga porluftsmätningar utförts där. 

Sammantaget bedöms riskerna på kort sikt vara acceptabla för människor i Z47 

med avseende på inandning av ånga. För att bedöma de kortsiktiga riskerna i F33 

bör porluftsmätningar utföras under bygganden. 

8.2.2 Risker för människor vid dagens markanvändning – lång sikt 

Riskerna med dagens markanvändning på lång sikt är mer osäkra. På lång sikt kan näm-

ligen byggnader byggas ut, byggas om och till och med flyttas. Detta innebär att byggna-

der skulle kunna hamna direkt över de mest förorenade områdena, både med avseende 



  

  

 
 
 

33 (44) 
 

RAPPORT 

2 01 2- 02 -10  Ra pp or t  

RISKBEDÖMNING 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

5
-1

8
 

Uppdrag 133.1160 100; JNIN 

p:\1345\1331160\300_zakrisdal,_riskbedömning\19 original\doc\riskbedömning.doc 

på föroreningar i jord och grundvatten. Detta innebär att de porluftsmätningar som hittills 

utförts inte direkt kan användas för att bedöma långtidsriskerna. 

Av Tabell 9 framgår att långtidsriskerna vid dagens markanvändning kan bli oacceptabla 

på grund av höga halter TCE i fyllningen. Medelvärdet är nästan 10 gånger högre än 

riktvärdet och UCLM95 ännu högre. 

Halterna TCE längre ner i marken (silt/lera) ligger ungefär i nivå med riktvärdet (Tabell 

11), varför riskerna där bedöms vara acceptabla. 

Intag av ånga är den styrande exponeringsvägen för TCE i fyllningen, se Tabell 5. Detta 

innebär att långtidsriskerna för människor främst är kopplad till inandning av ånga från 

TCE-förorening i fyllningen. 

Sammantaget bedöms beräkningsmässigt att långtidsriskerna kan komma att 

överskrida lågrisknivån för människor. Risken är kopplad till inandning av ånga 

från TCE i fyllningen då byggnader placeras över föroreningen. 

8.2.3 Risker för människor vid framtida markanvändning för bostäder 

Scenariot Bostäder illustrerar en möjlig situation i framtiden med bostäder på området. 

Antagandet är att bostadshusen kan hamna var som helst på området, även över den 

mest förorenade jordvolymen. Av Tabell 9 framgår att hälsoriskerna vid detta scenario 

kan komma att överskrida den acceptabla lågrisknivån, främst beroende på höga TCE-

halter i fyllningen (inandning av ånga samt intag av växter). Beräkningarna indikerar att 

lågrisknivåen för människor skulle kunna överskridas 50 gånger. Även halterna PAH-H är 

något höga, i nivå med riktvärdet eller högre. Den styrande exponeringsvägen för PAH-H 

är intag av växter, enligt Tabell 5. 

Även riskerna med föroreningarna i silt/lera, längre ner i marken, bedöms kunna över-

skrida den acceptabla lågrisknivån. Där är det främst halterna av TCE och cDCE som är 

höga med hänsyn till inandning av ånga. Medelhalten TCE är ca 4 gånger högre än rikt-

värdet och medelhalten cDCE ca 2 gånger riktvärdet, se Tabell 5. För TCE är även expo-

neringsvägen intag av växter styrande. 

Sammantaget bedöms riskerna överskrida lågrisknivån för människor med avse-

ende på föroreningar i både fyllning och silt/lera. 

I avsnitt 10.1 diskuteras hur riskerna kan minskas. 

8.2.4 Miljörisker 

Miljöriskerna sammanfattas i Tabell 10 (fyllning) och Tabell 12 (silt/lera) för de tre 

skyddsobjekten grundvatten, markmiljö samt ytvatten. 

Skydd av markmiljö 

Vid dagens markanvändning är halterna i fyllningen acceptabla för markmiljön, både på 

kort och lång sikt. Om markanvändningen förändras till bostäder innebär dock förore-
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ningshalterna i fyllningen en påverkan som inte är acceptabel för markmiljön. Riskerna för 

markmiljön blir störst med avseende på tunga alifater och i viss mån även TCE, se Tabell 

10. Medelhalten tunga alifater är knappt 3 gånger högre än riktvärdet för markmiljö 

(UCLM95 är knappt 7 gånger högre). 

Skydd av grundvatten 

Halterna PAH-H i fyllningen innebär en viss risk för påverkan på grundvattnet (Tabell 10). 

De är ungefär i nivå med riktvärdena för skydd av grundvatten. I silt/lera är riskerna i 

första hand påverkan på grundvattnet av TCE och cDCE, se Tabell 12. Riskerna för 

grundvattnet är oberoende av markanvändningen. 

Skydd av ytvatten 

Föroreningshalterna i jord bedöms inte överstiga riktvärdena för skydd av ytvatten.  

Sammantaget är bedömningen att alifater i fyllningen ger en påverkan på markmil-

jön som överskrider den acceptabla om marken används för bostadsändamål. Vi-

dare är bedömningen att grundvattnet påverkas över kriterierna för skydd av 

grundvatten, oberoende av markanvändning. 

8.3 Risker från förorenat grundvatten 

8.3.1 Risker för människor vid dagens markanvändning – kort och lång sikt 

Av Tabell 13 framgår att halterna i grundvattnet inte överstiger riktvärdena för dagens 

markanvändning (arbetsplatser). Hälsoriskerna med avseende på inandning av ångor 

från föroreningar i grundvattnet bedöms därför vara acceptabla, både på kort och lång 

sikt (klorerade kolväten, alifater och PAH). Enstaka halter (maxvärden) av TCE och VC 

överstiger dock riktvärdena. 

En viss möjlighet finns att förorenat grundvatten söker sig söderut i ledningsgravarna och 

ger upphov till ångor som tränger in i byggnader nedströms området. Sannolikheten för 

detta bedöms dock vara låg, både med hänsyn på föroreningsnivåer och flödesvägar. 

Detta diskuteras mer i avsnitt 9.2.4. 

Sammantaget bedöms riskerna från grundvattnet vara acceptabla vid dagens mar-

kanvändning, både på kort och lång sikt. 

8.3.2 Risker för människor vid markanvändning bostäder  

Vid en framtida markanvändning för bostadsändamål blir riskbilden något annorlunda. 

Tabell 13 visar att i första hand klorerade kolväten kan ge upphov till hälsorisker som är 

högre än den acceptabla lågrisknivån. Medelvärdet av cDCE överskrider riktvärdet näst-

an två gånger. Motsvarande värde för TCE och VC ligger något under riktvärdena. Däre-

mot är UCLM95-värdena för både TCE, cDCE och VC betydligt högre än riktvärdena, 2-4 

gånger. 
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Sammantaget bedöms riskerna överskrida den acceptabla lågrisknivån för inand-

ning av ånga från klorerade kolväten i grundvattnet, om marken används för bo-

stadsändamål. 

8.3.3 Miljörisker 

Enligt Tabell 13 överskrider medelhalterna av klorerade kolväten i grundvattnet kriterierna 

för skydd av grundvatten med upp till en faktor 100. Det är uppenbart att grundvattnet är 

kraftigt påverkat av dessa föroreningar. Påverkan är störst av TCE, något lägre av cDCE 

och ytterligare något lägre av VC. 

Slutsatsen är att grundvattnet är kraftigt påverkat av föroreningarna, långt över 

kriterierna för skydd av grundvatten. 

8.4 Risker från förorenad porluft 

Föroreningarna PCE, TCE och cDCE har uppmätts i låga halter under byggnad Z47. 

Halterna är betydligt lägre än de platsspecifika riktvärdena, se Tabell 14. Halterna av VC 

var under rapporteringsgränsen i samtliga punkter och därmed även långt under de plats-

specifika riktvärdena. 

Slutsatsen är att riskerna med klorerade kolväten i porluften under byggnad Z47 

bedöms vara acceptabla för människor, båda vid dagens markanvändning och vid 

eventuell framtida markanvändning för bostadsändamål. 

Observera dock att ovanstående slutsatser bara gäller på kort sikt, dvs. för befintliga 

byggnader. Porluft har inte mätts där den kraftigaste föroreningen finns och inte heller 

under byggnad F33. 

8.5 Värdering av de olika resultaten 

8.5.1 Hälsorisker 

Uppmätta halter i tre olika medier har använts för att bedöma riskerna för människor, se 

sammanställningen i Tabell 15. Slutsatserna är relativt samstämmiga, även om vissa 

skillnader finns. Bedömningarna skiljer sig mest åt beträffande porluft. Därför är det viktigt 

att notera att porluften inte har undersökts ovanför den bedömda föroreningskällan. Detta 

kan ha bidragit till de förhållandevis låga halterna. 

 

Tabell 15. Jämförelse av bedömd risk för människor baserat på mätningar i jord, 

grundvatten och porluft. 

Medium Risk vid dagens markanvändn: 

Arbetsplatser 

Risk vid framtida markanvändn: 

Bostäder 
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Medium Risk vid dagens markanvändn: 

Arbetsplatser 

Risk vid framtida markanvändn: 

Bostäder 

Halter i jord Kort sikt: Acceptabel 

Lång sikt: Högre än acceptabla 

lågrisknivån med hänsyn till in-

andning av ånga från fyllningen 

Högre än acceptabla lågrisknivån 

med hänsyn till inandning av ånga 

samt intag av växter (både fyllning 

och silt/lera) 

Halter i grundvatten Acceptabel Högre än acceptabla lågrisknivån 

med hänsyn till inandning av ånga 

Halter i porluft Acceptabel Acceptabel 

Samlad bedömning Acceptabel på kort sikt 

Ej acceptabel på lång sikt 

Ej acceptabel 

 

Halter i jord indikerar högre risk än halter i grundvattnet vid dagens markanvändning. 

Skillnaden är dock relativt liten, trots allt. Visserligen är halterna i grundvattnet lägre än 

riktvärdena men de är ändå höga. UCLM95-värdena för klorerade kolväten i grundvattnet 

uppgår till ungefär halva riktvärdena, se Tabell 13. Det bör även påpekas att det grund-

vatten som provtagits i huvudsak kommer från moränen där filterrören är placerade, un-

der lagret av silt/lera. Högre halter kan således förekomma längre upp i markprofilen
2
. 

Detta sammantaget indikerar att halterna i jord bör väga något tyngre i riskbedömningen 

än halterna i grundvattnet. 

Vid framtida markanvändning för bostadsändamål ger halter i jord och halter i grund-

vattnet ungefär samma riskbild, se Tabell 15. 

 

8.5.2 Miljörisker 

Motsvarande jämförelse för miljörisker kan göras för ”skydd av grundvatten” (det är den 

enda miljörisken som bedömts utifrån mätningar i två olika medium: jord respektive 

grundvatten). Halterna TCE i silt/lera överstiger riktvärdena för skydd av grundvatten 

ungefär med en faktor 100 (jämför halterna i Tabell 12 med riktvärdena). Detta är förvå-

nansvärt samstämmigt med bedömningen av grundvattenhalterna i avsnitt 8.3.3. 

9 Samlad riskbedömning 

9.1 Tidsperspektiv 

I bedömningen nedan används begreppen akuta risker respektive långtidsrisker. Med 

akuta risker avses risker till följd av kraftig exponering under kort tid (mindre än ett dygn). 

Långtidsrisker avser risker på grund av exponering under lång tid, från flera år upp till en 

                                                      
2
 Genomsläppligheten är dock lägre högre upp i silt/lera än i morän, vilket ger en lägre 

föroreningstransport. 
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livstid. Det är i huvudsak långtidsriskerna som är intressanta för de föroreningar som 

förekommer vid Z47/F33 i Zakrisdal. 

Även markanvändningen vid Z47/F33 beskrivs i med olika tidsperspektiv i riskbedöm-

ningen. På kort sikt antas att markanvändningen är densamma som idag, att byggnader 

inte förändras, samt att ingen grävning i marken eller pumpning av vatten utförs som kan 

förflytta föroreningarna. 

På lång sikt blir dock förutsättningarna annorlunda, bland annat kan markanvändningen 

förändras. Även om typen av markanvändning är densamma (arbetsplatser) kan situat-

ionen förändras över tiden. Grävning kan utföras i marken som förflyttar föroreningarna, 

byggnader kan rivas och nya kan uppföras. Allt detta beaktas i riskbedömningen på lång 

sikt. 

9.2 Risker för människor 

9.2.1 Akuta risker 

Inga akuttoxiska effekter hos människor förväntas av föroreningarna på området, varken 

med dagens eller framtida markanvändning. 

9.2.2 Risker vid nuvarande markanvändning 

På kort sikt, då området nyttjas som en arbetsplats i befintlig lokal Z47, bedöms riskerna 

med föroreningarna i marken som acceptabla. Detta baseras på att uppmätta halter i 

porluften under byggnad Z47 är låga. Bedömningen tar alltså hänsyn till att den huvud-

sakliga föroreningen idag finns utanför byggnad Z47. För byggnad F33 är dock situation-

en mer osäker eftersom inga mätningar av porluft utförts där. 

På lång sikt, vid nuvarande markanvändning, kan dock långtidsriskerna från TCE-

föroreningen i fyllningen överskrida lågrisknivåerna. Det är i första hand inandning av 

ånga från föroreningen i fyllningen som kan innebära en risk. Denna bedömning baseras 

på att verksamheter och byggnader över tiden kan förändras på området. Även förore-

ningen kan ändra läge över tiden (grävning i föroreningskällan, förändringar i plymens 

utbredning etc.).  

9.2.3 Långtidsrisker vid förändrad markanvändning – bostäder 

Om markanvändningen förändras så att bostäder byggs på området bedöms långtidsris-

kerna bli högre än den acceptabla lågrisknivån. Det är i första hand inandning av ånga 

(klorerade kolväten) i inomhusluft som kan innebära oacceptabla risker, men även intag 

av växter som odlas på området (främst TCE). Risker pga inandning av ånga uppträder 

om bostäder byggs över de mest förenade ytorna på området. 
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Om bostäder istället byggs i befintlig byggnad Z47 (bostäder på markplan) bedöms ris-

kerna bli lägre på kort sikt men risker över lågrisknivån kan ändå inte uteslutas. Riskerna 

med intag av växter uppträder om de boende får tillgång till odlingsytor på området. 

På lång sikt måste man beakta ovanstående risker. Detta kan göras på flera olika sätt, se 

diskussion i avsnitt xxx. Ett alternativ kan vara att bostäderna placeras högre upp i bygg-

naderna, med annan verksamhet på markplan, samt att all odling av grönsaker på områ-

det omöjliggörs. 

9.2.4 Risker utanför området 

Den enda risken som identifierats för människor utanför området är inandning av ånga 

som tränger upp från grundvattnet och in i byggnader. För att detta ska vara en risk krävs 

att förorenat vatten kommer in under byggnaderna samt att halterna i grundvattnet är 

tillräckligt höga för att ge upphov till skadliga halter av klorerade kolväten i inomhusluften. 

Föroreningsspridning från området bedöms ske i ledningsgravar i sydlig riktning. Befint-

liga byggnader är dock inte placerade ovanpå ledningsgravarna, vilket innebär att det är 

tveksamt om föroreningarna kan komma in under byggnaderna i någon större omfattning. 

Visserligen skulle föroreningar i grundvattnet i moränen, under lagret av silt och lera, 

kunna strömma in under byggnaderna men då krävs dessutom att ångan tränger igenom 

den tätare silten/leran i tillräcklig omfattning. Allt detta är osannolikt. Bedömningen är 

därför att riskerna för människor utanför området är låga, även på lång sikt. 

Om byggnaderna nedströms området ska omvandlas till bostäder kan det vara en god idé 

att utföra porgasmätningar under byggnaderna. På detta sätt kan man säkerställa att 

risken för ånginträngning av klorerade kolväten är liten. 

9.3 Risker för miljön 

9.3.1 Markmiljö 

Riskerna för markekosystem bedöms vara acceptabla vid dagens markanvändning, både 

på kort och lång sikt. 

Om markvändning förändras till bostadsändamål krävs en högre skyddsnivå för markmil-

jön enligt Naturvårdsverket. Föroreningshalterna i marken kommer då att överskrida den 

acceptabla skyddsnivån, främst med avseende på tunga alifater. 

9.3.2 Grundvatten 

Grundvattnet som naturresurs är kraftigt påverkat av föroreningar i form av klorerade 

kolväten (TCE och nedbrytningsprodukterna cDCE och VC). Halterna är upp till hundra 

gånger högre än de kriterier som Naturvårdsverket (2009a) använder i riktvärdesmo-

dellen för skydd av grundvattnet. Dessa kriterier motsvarar för de flesta ämnen halva 

dricksvattennormen. 



  

  

 
 
 

39 (44) 
 

RAPPORT 

2 01 2- 02 -10  Ra pp or t  

RISKBEDÖMNING 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

5
-1

8
 

Uppdrag 133.1160 100; JNIN 

p:\1345\1331160\300_zakrisdal,_riskbedömning\19 original\doc\riskbedömning.doc 

Att grundvattnet är kraftigt påverkat av föroreningarna är uppenbart. Däremot är det tvek-

samt om grundvattnet i Zakrisdal verkligen måste uppfylla de angivna kriterierna. Grund-

vattnet utgör inte en skyddsvärd vattenförekomst enligt vattendirektivet och någon utvin-

ning av dricksvatten är inte aktuell. Vidare pågår en nedbrytning av de klorerade ämnena, 

vilket reducerar halterna av åtminstone TCE nedströms området. Det finns dock några 

andra aspekter som gör att grundvattnet ändå kan behöva ett visst mått av skydd vid 

Zakrisdal: 

 Grundvattnet strömmar mot ytvattendrag, Mårviksbäcken och vidare till Vänern. 

Föroreningsspridningen får inte vara så stor att ytvattnen påverkas. Denna risk 

berörs i avsnitt 9.3.3 nedan. 

 Inga hälsorisker till följd av inträngning av ånga i byggnader får uppkomma ned-

ströms området. Denna risk beskrivs i avsnitt 9.2.4 ovan. 

Inget av ovanstående bedöms ske nedströms Z47/F33. Vilken grad av påverkan på 

grundvattnet som är acceptabel nedströms området blir därför en värderingsfråga: Hur 

mycket är det värt att uppnå en god kvalitet på grundvattnet trots att det idag inte medför 

någon risk för människor eller ekosystem nedströms området? Detta är en fråga för risk-

värderingen. 

9.3.3 Ytvatten 

Föroreningar kan spridas till ytvatten via grundvattnet. Spridningens omfattning kan be-

dömas på två sätt: 

 Som ett halttillskott i ytvattnet 

 Som en belastning (mängd) på ytvattnet 

En bedömning av om halttillskottet är acceptabelt eller ej kan göras med Narvårdsverkets 

beräkningsmodell för riktvärden (Naturvårdsverket, 2009a). Denna visar att halttillskottet 

till ytvattendrag (Mårviksbäcken) bedöms ligga långt under den acceptabla. 

Föroreningsbelastning (g/år) på ytvattnet är svår att beräkna med någon högre grad av 
tillförlitlighet, bl.a. beroende på att nedbrytning pågår i föroreningsplymen. Detta innebär 
att halten TCE minskar medan halten VC ökar. Om vi inte tar hänsyn till nedbrytning utan-
för området, och antar att de uppmätta medelhalterna i grundvattnet på området är nå-
gorlunda stabila, så skulle detta innebära följande belastning på ytvattnet: 
 

 TCE: 48 g/år 

 cDCE: 32 g/år 

 VC: 2 g/år 
 

Ovanstående baseras på en hydraulisk konduktivitet på 1E-6 m/s. Om den hydrauliska 

konduktivitet istället är 10 ggr högre blir även belastningen 10 ggr högre, enligt modellen. 

Beräkningen ska snarare betraktas som ett räkneexempel än som en prognos. Sannolikt 

blir den verkliga belastningen betydligt lägre på grund av nedbrytning och fastläggning 
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längs flödesvägen. Beräkningen ger ändå en indikation på att föroreningsbelastningen på 

recipienten är relativt låg. 

Ovanstående förutsätter att eventuell föroreningstransport till ytvattnet via dagvattenled-
ningar är litet. Det är idag inte känt om en sådan transport sker. 

9.4 Särskilda osäkerheter 

Det finns en rad osäkerheter som påverkar bedömningarna, i större eller mindre utsträck-

ning. De viktigaste är: 

 Modellosäkerheter i beräkningsmodellen för riktvärden, främst transportmodeller 

för ånga och grundvatten. 

 Parameterosäkerheter i beräkningsmodellen för riktvärden, främst parametrar 

angående markens genomsläpplighet för ånga. 

 Osäkerheter angående transport i dagvattenledningar av förorenat grundvatten 

till recipienten. 

 Oklarheter i föroreningssituationen under byggnaderna Z47 och F33. 

 Osäkerheter angående den pågående nedbrytningen av klorerade kolväten. 

 Osäkerheter angående den framtida markanvändningen. 

Av dessa osäkerheter bedöms osäkerheterna som är kopplade till ångtransport vara vik-

tigast eftersom ångtransporten till stor del är styrande för hälsoriskerna på området. 

9.5 Behov av riskreduktion 

9.5.1 Hälsorisker på kort sikt 

På kort sikt finns inget behov av riskreduktion i byggnad Z47, förutsatt att porgasmätning-

arna under byggnaden är representativa. I byggnad F33 är situationen oklar eftersom 

inga porgasmätningar utförts där. Därför bör kompletterande porgasmätningar utföras så 

att behovet av riskreduktion kan bedömas. 

9.5.2 Hälsorisker på lång sikt 

Om dagens markanvändning behålls finns ett behov av långsiktig riskreduktion med av-

seende på inandning av ånga från den förorenade fyllningen. Risken bör reduceras med 

en faktor 10 för att bli acceptabla ur ett långtidsperspektiv. 

Om markanvändningen förändras så att bostäder byggs finns ett behov av riskreduktion 

med avseende risker för både människors hälsa och markmiljön. För att hälsoriskerna 

ska bli acceptabla krävs åtgärder som motsvarar att: 

 Halterna TCE i fyllningen (grusig sand) reduceras 200 ggr. 
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 Halterna PAH-H reduceras 2 ggr. 

 Halterna TCE i silt/lera reduceras minst 10 ggr. 

 Halterna cDCE i silt/lera reduceras minst 4 ggr. 

 Halterna TCE i grundvattnet reduceras minst 2 ggr. 

 Halterna cDCE i grundvattnet reduceras minst 4 ggr. 

 Halterna VC i grundvattnet reduceras minst 2 ggr. 

Motsvarande riskreduktionen kan naturligtvis även åstadkommas genom byggnadstek-

niska och administrativa skyddsåtgärder. De skyddsåtgärderna ska syfta till att minska 

ånginträngningen i byggnader och förhindra odling av växter (grönsaker) på området. 

9.5.3 Miljörisker 

Med dagens markanvändning finns inget behov av riskreduktion med avseende på miljö-

risker, förutom eventuell åtgärd för att skydda grundvattnet som naturresurs. Se avsnitt 

9.3.2 för en kort diskussion om behovet att reducera föroreningshalterna i grundvattnet. 

För att nå den skyddsnivå för grundvattnet som används i Naturvårdsverkets riktvärdes-

modell skulle medelhalten i föroreningsplymen behöva reduceras i storleksordningen två 

tiopotenser (100 ggr haltreduktion). Detta bedöms vara orealistiskt med hänsyn till grund-

vattnets låga skyddsvärde i området. Vilken skyddsnivå som är realistisk bör utredas i en 

riskvärdering. 

Om markanvändningen förändras till bostadsändamål anser Naturvårdsverket att mark-

miljön kräver ett högre skydd. Halterna av tunga alifater i fyllningen bör reduceras 3 ggr 

för att uppnå denna högre skyddsnivå. Frågan om skydd av grundvattnet som naturresurs 

är naturligtvis densamma även vid denna markanvändning, se ovan. 

9.6 Mätbara åtgärdsmål 

Vilka mätbara åtgärdsmål som bör formuleras beror delvis på vilken typ av åtgärd som 

avses. Om åtgärden syftar till att reducera halterna i jord och grundvatten bör de mätbara 

åtgärdsmål ange vilka halter som ska uppnås. För byggnadstekniska skyddsåtgärder eller 

administrativa åtgärder måste dock andra mätbara åtgärdsmål formuleras. Dessutom 

kommer riskvärderingen att visa vilka åtgärder och ambitionsnivåer som är realistiska 

beträffande skydd av markmiljö samt skydd av grundvatten. Sammantaget innebär detta 

att inget förslag till mätbara åtgärdsmål tas fram i denna rapport. Åtgärdsmålen bör for-

muleras i samband med att åtgärdsalternativen identifieras och värderas. 
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10 Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsatser 

På kort sikt krävs inga åtgärder med avseende på hälsorisker i byggnad  Z47 eller risker 

för markmiljön. Motsvarande bedömning kan dock inte göras för byggnad F33 eftersom 

inga porgasmätningar utförts under byggnaden. Därför bör sådana mätningar utföras. 

Porgasmätningar bör utföras snarare än inomhusmätningar eftersom de senare är för-

knippade med större osäkerheter. 

På lång sikt, vid dagens markanvändning, krävs åtgärd för att reducera de långsiktiga 

hälsoriskerna med avseende på klorerade kolväten i fyllningen. Åtgärderna bör inriktas på 

att reducera möjligheten till inandning av ånga. 

Det kan även vara befogat att vidta åtgärder för att minska halterna i grundvattnet med 

hänsyn till vattendirektivet och de svenska miljömålen. Kostnaderna för detta måste dock 

vägas mot nyttan i en riskvärdering. Om det är befogat att åtgärda grundvattnet eller ej 

beror således på åtgärdskostnaden och vilket värde man anser att grundvattnet har. Det 

är i detta falla inte självklart att nyttan av en åtgärd överstiger kostnaderna eftersom 

grundvattnet i och nedströms området bedöms ha ett relativt lågt värde. 

Vid en framtida markanvändning för bostadsändamål krävs åtgärder för att reducera 

de långsiktiga hälsoriskerna med avseende på föroreningar i jord (både i fyllning och 

silt/lera) och i grundvatten. Även riskerna för markmiljön kan behöva reduceras. Utöver 

detta är naturligtvis frågan om grundvattens skyddsvärde aktuell även vid denna markan-

vändning, se stycket ovan. 

Efterbehandlingsåtgärderna syftar till att minska riskerna till acceptabla nivåer. Detta kan 

uppnås på flera olika sätt: genom administrativa åtgärder, tekniska skyddsåtgärder eller 

åtgärder som angriper själva föroreningen. I fall där det är problematiskt och kostsamt att 

reducera föroreningshalterna i jord och grundvatten kan administrativa och tekniska 

skyddsåtgärder ibland vara ett alternativ. 

Vid markanvändning för bostadsändamål kan en kombination av åtgärder vidtas som 

inbegriper både administrativa åtgärder och byggtekniska åtgärder. Risker kopplade till 

inandning av ånga kan undvikas genom att byggnaderna anläggs med ventilerande platta 

eller liknande. Bostäder och andra lokaler kan även separeras på olika våningsplan. Af-

färslokaler placeras i så fall i markplan och bostäder en våning upp från marken. Ventilat-

ionen måste då utformas så att inte luft från markplan kan tränga in i bostäderna. Vidare 

kan risken med intag av växter från området undvikas genom att man tar bort möjligheten 

för odling där föroreningarna finns i jord och grundvatten. 
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10.2 Rekommendationer 

Riskbedömningen resulterar i följande rekommendationer: 

 På kort sikt: Porgasmätningar bör utföras under byggnad F33 för att säkerställa 

att hälsoriskerna är acceptabla. Porgasmätningar är att föredra framför mätningar 

av inomhusluft pga osäkerheterna i de senare. 

 Vid dagens markanvändning måste åtgärder vidtas för att säkerställa att hälsoris-

kerna blir acceptabla på lång sikt. 

 Vid en framtida markanvändning för bostadsändamål måste åtgärder vidtas för 

att säkerställa att hälsoriskerna blir acceptabla. Åtgärder behöver även vidtas för 

att uppnå Naturvårdsverkets önskade skyddsnivå för markmiljön i bostadsområ-

den. Om en annan skyddsnivå önskas bör detta utredas i en riskvärdering. 

 Frågan om åtgärder bör vidtas för att skydda grundvattnet som naturresurs bör 

utredas i en riskvärdering där bl.a. kostnaden för åtgärden vägs mot nyttan. 

 Eventuell föroreningstransport via dagvattenledning från området till recipienten 

bör undersökas. Detta kan göras genom att man tar prov på dagvattnet i ledning-

en ut från området. Provtagningen bör utföras under en nederbördsfattig period. 

 Om åtgärder som utförs vid Z47 riskerar att påverka ånginträngningen bör kom-

pletterande porgasmätningar göras. Exempel på sådana åtgärder är pumpning 

av grundvatten, anläggning av nya ledningsgravar, utbyggnad av byggnader etc. 

Syftet är att säkerställa att inte ånga med oacceptabla halter av klorerade kolvä-

ten tränger in i byggnaderna. 

 Om byggnader nedströms området, dit föroreningsplymen eventuellt kan nå, om-

vandlas till bostäder bör porgasmätningar utföras. Syftet är att säkerställa att det 

inte kan ske någon ånginträngning av klorerade kolväten från grundvattnet. 
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2011-12-02, kl. 15:39

Avvikelser ämnesdata Naturvårdsverket, version 1.00

Eget scenario: Bostäd. fyllning

Eget ämne:

Fördefinierat ämne:

Eget ämne Fördefinierat ämne

Avvikelser cis-1,2-dikloreten Inget ämne Egna kommentarer

Ämnesgrupp (sant/falskt) FALSK 0 -

Metall (sant/falskt) FALSK 0 -

Oorganisk icke-metall (sant/falskt) FALSK 0 -

Organiskt ämne (sant/falskt) SANN 0 -

CAS-nummer 156-59-2 0 -  

Löslighet 6410 0 mg/l Källa: RAIS <<

Kd-värde 0.198 0 l/kg Beräknas av programmet <<

Koc-värde 39.6 0 l/kg Källa: RAIS <<

Kow-värde 72.44359601 0 l/kg Källa: RAIS <<

Henrys konstant 0.167 0 - Källa: RAIS <<

Biotillgänglighetsfaktor, oralt intag 1 0 - Enligt NV <<

Tolerabelt dagligt intag, TDI 0.002 0 mg/(kg,dag) Källa: IRIS <<

Hudupptagsfaktor 0.1 0 - Uppskattat <<

Biotillgänglighetsfaktor, hudupptag 1 0 - Enligt NV <<

Biotillgänglighetsfaktor, inhalation 1 0 - Enligt NV <<

Haltkriterium för skydd av grundvatten 0.025 0 mg/l Halva dricksvattenkriteriet från WHO <<

Biotillgänglighetsfaktor, intag av växter 1 0 - Enligt NV <<

Skydd av markmiljön, KM-värde 119 0 mg/kg Halva MKM-värdet nedan <<

Skydd av markmiljön, MKM-värde 238 0 mg/kg Källa: RAIS <<

Haltkriterium för skydd av ytvatten 590 0 mikrog/l Källa: RAIS <<

Andel av TDI från andra källor 0.5 0 - Enligt NV <<

Uttagsrapport Bostäder fyllning-111202.xls sida 1 Blad Avvikelser ämnesdata
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Avvikelser ämnesdata Naturvårdsverket, version 1.00

Eget scenario: Bostäd. fyllning

Eget ämne:

Fördefinierat ämne:

Eget ämne Fördefinierat ämne

Avvikelser Vinylklorid Inget ämne Egna kommentarer

Ämnesgrupp (sant/falskt) FALSK 0 -

Metall (sant/falskt) FALSK 0 -

Oorganisk icke-metall (sant/falskt) FALSK 0 -

Organiskt ämne (sant/falskt) SANN 0 -

CAS-nummer 75-01-4 0 -  <<

Löslighet 8800 0 mg/l Källa: RAIS <<

Kd-värde 0.109 0 l/kg Beräknas av programmet <<

Koc-värde 21.7 0 l/kg Källa: RAIS <<

Kow-värde 41.68693835 0 l/kg Källa: RAIS <<

Henrys konstant 1.14 0 - Källa: RAIS <<

Biotillgänglighetsfaktor, oralt intag 1 0 - Enligt NV <<

Tolerabelt dagligt intag, TDI 0.003 0 mg/(kg,dag) Källa: IRIS <<

Riskbaserat acceptabelt dagligt oralt intag 0.0000139 0 mg/(kg,dag) Källa: IRIS <<

Hudupptagsfaktor 0.1 0 - Uppskattat <<

Biotillgänglighetsfaktor, hudupptag 1 0 - Enligt NV <<

Biotillgänglighetsfaktor, inhalation 1 0 - Enligt NV <<

Referenskoncentration i luft, RfC 0.1 0 mg/m3 Källa: IRIS <<

Riskbaserad acceptabel koncentration i luft 0.0026 0 mg/m3 Källa: Hållbar sanering, IMM <<

Haltkriterium för skydd av grundvatten 0.00025 0 mg/l Halva gränsvärdet för dricksvatten <<

Biotillgänglighetsfaktor, intag av växter 1 0 - Enligt NV <<

Skydd av markmiljön, KM-värde 30 0 mg/kg Halva MKM-värdet nedan <<

Skydd av markmiljön, MKM-värde 60 0 mg/kg Källa: RAIS <<

Haltkriterium för skydd av ytvatten 930 0 mikrog/l Källa: RAIS <<

Uttagsrapport Bostäder fyllning-111202.xls sida 1 Blad Avvikelser ämnesdata
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Uttagsrapport Eget scenario: Arbetspl. fyllning Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Tetrakloreten 0.10 mg/kg Skydd av grundvatten

Trikloreten 0.050 mg/kg Skydd av grundvatten

cis-1,2-dikloreten 0.050 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Vinylklorid 0.0012 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C5-C6 5.0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C6-C8 8.0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C8-C10 5.0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C10-C12 40 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH H 1.2 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Arbetspl. fyllning MKM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Exponeringsvägen saknas (frv)

Halt organiskt kol 0.005 0.02 kg/kg Mätdata visar att halten är låg (obl)

Vattenhalt 0.11 0.32 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (obl)

Andel porluft 0.24 0.08 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (obl)

Riktvärdet avser endast jord under gv-

ytan

FALSK FALSK Silt/lera under gv-ytan (frv)

Föroreningens mäktighet under gv-ytan m Uppskattning från MIP-sondering (frv)

Djup till förorening 0.35 0.35 m Grovt antagande för att inte underskatta risken (frv)

Grundvattenbildning 37.5 100 mm/år Enligt beräkning, se rapporttext (obl)

Hydraulisk konduktivitet 0.000001 0.00001 m/s Lägre genomsläpplighet än normalfallet (obl)

Akviferens mäktighet 6 10 m Ungefärligt värde (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.05 0.03171 m3/s Enligt flödesdata (obl)

    

    

Platsspecifikt scenario för arbetsplatser vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i fyllningen.

Beskrivning 

Riktvärden-Arbetsplats-Zakrisdal Z47-110928.xls sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Eget scenario: Arbetspl. fyllning Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Platsspecifikt scenario för arbetsplatser vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i fyllningen.

Beskrivning 

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

    - cis-1,2-dikloreten    Nedbrytningsprodukt till trikloreten (obl)

    - Vinylklorid    Nedbrytningsprodukt till cis-1,2-dikloreten (obl)

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    
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Riktvärden FALSK Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Tetrakloreten 57000 110000 ej begr. 2.6 ej aktuell ej aktuell 2.6 1.3 data saknas 1.3 30 500 0.11 130 0.11 data saknas 0.10

Trikloreten 1700 3400 ej begr. 0.44 ej aktuell ej aktuell 0.44 0.22 data saknas 0.22 30 1000 0.048 58 0.048 data saknas 0.050

cis-1,2-dikloreten 2300 4600 ej begr. 0.097 ej aktuell ej aktuell 0.097 0.049 data saknas 0.049 240 data saknas 0.1 3000 0.049 data saknas 0.050

Vinylklorid 77 74 770000 0.0065 ej aktuell ej aktuell 0.0065 0.0065 data saknas 0.0065 60 data saknas 0.0013 5700 0.0013 data saknas 0.0012

Alifat >C5-C6 ej begr. 460000 ej begr. 9.7 ej aktuell ej aktuell 9.7 4.9 data saknas 4.9 200 700 12 350 4.9 data saknas 5.0

Alifat >C6-C8 ej begr. 460000 ej begr. 17 ej aktuell ej aktuell 17 8.4 data saknas 8.4 200 700 43 1600 8.4 data saknas 8.0

Alifat >C8-C10 110000 46000 ej begr. 9 ej aktuell ej aktuell 9 4.5 data saknas 4.5 500 700 220 4000 4.5 data saknas 5.0

Alifat >C10-C12 110000 46000 ej begr. 81 ej aktuell ej aktuell 81 40 data saknas 40 500 1000 2200 81000 40 data saknas 40

Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. 400000 ej aktuell ej aktuell 310000 160000 data saknas 160000 1000 2500 9600 ej begr. 1000 data saknas 1 000

PAH H 46 34 160 1100 ej aktuell ej aktuell 17 17 data saknas 17 10 50 1.3 150 1.3 data saknas 1.2

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Arbetspl. fyllning Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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Uttagsrapport Eget scenario: Bostäd. fyllning Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: KM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Tetrakloreten 0.035 mg/kg Skydd av grundvatten

Trikloreten 0.018 mg/kg Skydd av grundvatten

cis-1,2-dikloreten 0.0050 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Vinylklorid 0.00040 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C5-C6 0.80 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C6-C8 1.5 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C8-C10 0.80 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C10-C12 7.0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

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

PAH H 0.40 mg/kg Intag av växter

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Bostäd. fyllning KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Exponeringsvägen saknas (obl)

Halt organiskt kol 0.005 0.02 kg/kg Mätdata visar att halten är låg (obl)

Vattenhalt 0.11 0.32 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (obl)

Andel porluft 0.24 0.08 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (obl)

Grundvattenbildning 37.5 100 mm/år Enligt beräkning, se rapporttext (obl)

Hydraulisk konduktivitet 0.000001 0.00001 m/s Lägre genomsläpplighet än normalfallet (obl)

Akviferens mäktighet 6 10 m Ungefärligt värde (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.05 0.03171 m3/s Enligt flödesdata (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Platsspecifikt scenario för bostäder vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i fyllning.

Beskrivning 
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Uttagsrapport Eget scenario: Bostäd. fyllning Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: KM

Platsspecifikt scenario för bostäder vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i fyllning.

Beskrivning 

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

    - cis-1,2-dikloreten    Nedbrytningsprodukt till trikloreten (obl)

    - Vinylklorid    Nedbrytningsprodukt till cis-1,2-dikloreten (obl)

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    
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Riktvärden FALSK Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Tetrakloreten 6300 23000 ej begr. 0.47 ej aktuell 32 0.46 0.23 data saknas 0.23 5 500 0.037 130 0.037 data saknas 0.035

Trikloreten 190 680 ej begr. 0.08 ej aktuell 0.95 0.074 0.037 data saknas 0.037 5 1000 0.017 58 0.017 data saknas 0.018

cis-1,2-dikloreten 250 910 280000 0.0099 ej aktuell 0.77 0.0098 0.0049 data saknas 0.0049 120 data saknas 0.036 3000 0.0049 data saknas 0.0050

Vinylklorid 11 23 140000 0.0012 ej aktuell 0.017 0.0011 0.0011 data saknas 0.0011 30 data saknas 0.00043 5700 0.00043 data saknas 0.00040

Alifat >C5-C6 250000 91000 ej begr. 1.8 ej aktuell 10000 1.8 0.88 data saknas 0.88 50 700 4 350 0.88 data saknas 0.80

Alifat >C6-C8 250000 91000 ej begr. 3 ej aktuell 7500 3 1.5 data saknas 1.5 50 700 15 1600 1.5 data saknas 1.5

Alifat >C8-C10 13000 9100 ej begr. 1.6 ej aktuell 340 1.6 0.81 data saknas 0.81 100 700 76 4000 0.81 data saknas 0.80

Alifat >C10-C12 13000 9100 ej begr. 15 ej aktuell 560 14 7.1 data saknas 7.1 100 1000 770 81000 7.1 data saknas 7.0

Alifat >C16-C35 250000 910000 ej begr. 40000 ej aktuell 34000 17000 8500 data saknas 8500 100 2500 3300 ej begr. 100 data saknas 100

PAH H 6.6 11 29 200 ej aktuell 0.44 0.39 0.39 data saknas 0.39 2.5 50 0.44 150 0.39 data saknas 0.40

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Bostäd. fyllning Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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Uttagsrapport Eget scenario: Arbetspl. silt/lera Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Tetrakloreten 0.050 mg/kg Skydd av grundvatten

Trikloreten 0.025 mg/kg Skydd av grundvatten

cis-1,2-dikloreten 0.060 mg/kg Skydd av grundvatten

Vinylklorid 0.00060 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C5-C6 2.5 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C6-C8 12 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C8-C10 50 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C10-C12 400 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH H 0.60 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Arbetspl. silt/lera MKM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Exponeringsvägen saknas (frv)

Halt organiskt kol 0.005 0.02 kg/kg Mätdata visar att halten är låg (obl)

Vattenhalt 0.32 0.32 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (frv)

Andel porluft 0.08 0.08 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (frv)

Riktvärdet avser endast jord under gv-

ytan

SANN FALSK Silt/lera under gv-ytan (obl)

Föroreningens mäktighet under gv-ytan 2 0 m Uppskattning från MIP-sondering (obl)

Djup till förorening 0.5 0.35 m Grovt antagande för att inte underskatta risken (obl)

Grundvattenbildning 37.5 100 mm/år Enligt beräkning, se rapporttext (obl)

Hydraulisk konduktivitet 0.000001 0.00001 m/s Lägre genomsläpplighet än normalfallet (obl)

Akviferens mäktighet 6 10 m Ungefärligt värde (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.05 0.03171 m3/s Enligt flödesdata (obl)

    

    

Platsspecifikt scenario för arbetsplatser vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i silt/lera. Används även för att beräkna riktvärden för grundvatten 

och proluft.

Beskrivning 
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Uttagsrapport Eget scenario: Arbetspl. silt/lera Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Platsspecifikt scenario för arbetsplatser vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i silt/lera. Används även för att beräkna riktvärden för grundvatten 

och proluft.

Beskrivning 

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

    - cis-1,2-dikloreten    Nedbrytningsprodukt till trikloreten (obl)

    - Vinylklorid    Nedbrytningsprodukt till cis-1,2-dikloreten (obl)

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    
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Riktvärden FALSK Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Tetrakloreten 57000 110000 ej begr. 30 ej aktuell ej aktuell 30 15 data saknas 15 30 500 0.049 130 0.049 data saknas 0.050

Trikloreten 1700 3400 ej begr. 5.7 ej aktuell ej aktuell 5.7 2.8 data saknas 2.8 30 1000 0.025 67 0.025 data saknas 0.025

cis-1,2-dikloreten 2300 4600 ej begr. 1.5 ej aktuell ej aktuell 1.5 0.73 data saknas 0.73 240 data saknas 0.065 4100 0.065 data saknas 0.060

Vinylklorid 77 74 770000 0.077 ej aktuell ej aktuell 0.077 0.077 data saknas 0.077 60 data saknas 0.00059 5900 0.00059 data saknas 0.00060

Alifat >C5-C6 ej begr. 460000 ej begr. 56 ej aktuell ej aktuell 56 28 data saknas 28 200 700 2.6 170 2.6 data saknas 2.5

Alifat >C6-C8 ej begr. 460000 ej begr. 140 ej aktuell ej aktuell 140 68 data saknas 68 200 700 13 1100 13 data saknas 12

Alifat >C8-C10 110000 46000 ej begr. 94 ej aktuell ej aktuell 94 47 data saknas 47 500 700 89 3600 47 data saknas 50

Alifat >C10-C12 110000 46000 ej begr. 920 ej aktuell ej aktuell 890 450 data saknas 450 500 1000 980 80000 450 data saknas 400

Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. ej begr. ej aktuell ej aktuell ej begr. 570000 data saknas 570000 1000 2500 4300 ej begr. 1000 data saknas 1 000

PAH H 46 34 160 1000 ej aktuell ej aktuell 17 17 data saknas 17 10 50 0.57 150 0.57 data saknas 0.60

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Arbetspl. silt/lera Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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Uttagsrapport Eget scenario: Bostäd. silt/lera Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: KM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Tetrakloreten 0.030 mg/kg Skydd av grundvatten

Trikloreten 0.015 mg/kg Skydd av grundvatten

cis-1,2-dikloreten 0.040 mg/kg Skydd av grundvatten

Vinylklorid 0.00035 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C5-C6 1.5 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C6-C8 8.0 mg/kg Skydd av grundvatten

Alifat >C8-C10 8.0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

Alifat >C10-C12 60 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor

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

PAH H 0.35 mg/kg Skydd av grundvatten

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Bostäd. silt/lera KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Exponeringsvägen saknas (obl)

Halt organiskt kol 0.005 0.02 kg/kg Mätdata visar att halten är låg (obl)

Vattenhalt 0.32 0.32 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (frv)

Andel porluft 0.08 0.08 dm3/dm3 Genomsläpplig jord, enligt NV (frv)

Riktvärdet avser endast jord under gv-

ytan

SANN FALSK Silt/lera finns under gv-ytan (obl)

Föroreningens mäktighet under gv-ytan 2 0 m Bedömning med hjälp av MIP-sondering (obl)

Djup till förorening 0.5 0.35 m Grovt antagande för att inte underskatta risken (obl)

Grundvattenbildning 37.5 100 mm/år Enligt beräkning, se rapporttext (obl)

Hydraulisk konduktivitet 0.000001 0.00001 m/s Lägre genomsläpplighet än normalfallet (obl)

Akviferens mäktighet 6 10 m Ungefärligt värde (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.05 0.03171 m3/s Enligt flödesdata (obl)

    

    

Platsspecifikt scenario för bostäder vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i silt/lera. Används även för att beräkna riktvärden för grundvatten 

och porluft.

Beskrivning 
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Uttagsrapport Eget scenario: Bostäd. silt/lera Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: KM

Platsspecifikt scenario för bostäder vid Z47/F33, Zakrisdal. Riktvärden avser 

föroreningar i silt/lera. Används även för att beräkna riktvärden för grundvatten 

och porluft.

Beskrivning 

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

    - cis-1,2-dikloreten    Nedbrytningsprodukt till trikloreten (obl)

    - Vinylklorid    Nedbrytningsprodukt till cis-1,2-dikloreten (obl)

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    
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Riktvärden FALSK Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Tetrakloreten 6300 23000 ej begr. 5.4 ej aktuell 33 4.6 2.3 data saknas 2.3 5 500 0.029 130 0.029 data saknas 0.030

Trikloreten 190 680 ej begr. 1 ej aktuell 1.1 0.53 0.26 data saknas 0.26 5 1000 0.015 67 0.015 data saknas 0.015

cis-1,2-dikloreten 250 910 280000 0.15 ej aktuell 1.1 0.13 0.066 data saknas 0.066 120 data saknas 0.038 4100 0.038 data saknas 0.040

Vinylklorid 11 23 140000 0.014 ej aktuell 0.018 0.0079 0.0079 data saknas 0.0079 30 data saknas 0.00035 5900 0.00035 data saknas 0.00035

Alifat >C5-C6 250000 91000 ej begr. 10 ej aktuell 5100 10 5.1 data saknas 5.1 50 700 1.5 170 1.5 data saknas 1.5

Alifat >C6-C8 250000 91000 ej begr. 25 ej aktuell 5300 24 12 data saknas 12 50 700 7.9 1100 7.9 data saknas 8.0

Alifat >C8-C10 13000 9100 ej begr. 17 ej aktuell 310 16 8 data saknas 8 100 700 53 3600 8 data saknas 8.0

Alifat >C10-C12 13000 9100 ej begr. 170 ej aktuell 550 120 62 data saknas 62 100 1000 580 80000 62 data saknas 60

Alifat >C16-C35 250000 910000 ej begr. 460000 ej aktuell 34000 27000 14000 data saknas 14000 100 2500 2500 ej begr. 100 data saknas 100

PAH H 6.6 11 29 190 ej aktuell 0.44 0.39 0.39 data saknas 0.39 2.5 50 0.33 150 0.33 data saknas 0.35

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Bostäd. silt/lera Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Uttagsrapport Bostäder fyllning-111202.xls sida 1 Blad Riktvärden


