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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kemakta Konsult AB har på uppdrag av Linköpings kommun utfört undersökningar och 
utredningar för förorenad mark inom området för ett fd sågverk i Bestorp, Linköpings 
kommun med omfattning motsvarande en huvudstudie fram till och med momentet 
Åtgärdsutredning. 

Undersökningsområdet ligger i den södra delen av Bestorp, vid sjön Stor Rängens 
sydöstra strand, cirka två mil söder om Linköping. Inom det aktuella objektet har det 
bedrivits sågverksamhet under perioden 1903 till 1958. Från mitten av 1940-talet fram 
till sågverkets nedläggning sprayades virket med klorfenolpreparat för blånadsskydd. 
Inom området har ett antal kolmilor funnits och en tjärfabrik har varit belägen på 
området där tillverkning bedrevs under sex till sju år på 1940-talet. 

Det enda som återstår av den tidigare industriverksamheten är byggnaden där sågen var 
lokaliserad. Idag nyttjas byggnaden och kringliggande mark av den lokala båtklubben. 
Inom andra delar av det tidigare verksamhetsområdet ligger ett flertal enfamiljshus, en 
förskola/fritidshem samt ett seniorboende. Närmaste bostadsbebyggelse ligger idag 
cirka 70 meter från det tidigare såghuset. En del av området utgörs av ett område som är 
sankt, bevuxet med träd och vass, men som inte inbjuder till någon fritidsverksamhet. I 
Stora Rängen bedrivs fritidsverksamhet, exempelvis bad och fiske. 

Syftet med Kemaktas uppdrag har varit att utifrån tidigare utredning och komplet-
terande miljötekniska undersökningar få en så klar bild som möjligt av förorenings-
situationen, att genomföra en riskbedömning och att studera möjliga åtgärdsalternativ. 
Undersökningarna har i huvudsak fokuserat på förhållandena i mark och grundvatten 
men viss provtagning av sediment i två angränsande vikar i Stora Rängen har utförts. 
Huvudstudien utförd enligt Naturvårdsverkets kriterier ska ligga till grund för de 
åtgärder som behövs för att komma till rätta med föroreningssituationen inom det 
aktuella objektet. Undersökningarna och utredningarna ska utmynna i olika 
åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar.  

Föroreningssituation 

De undersökningar som har genomförts visar att området där impregnering har utförts 
samt angränsande områden är förorenat med i huvudsak dioxin i halter över 
platsspecifikt riktvärde. De högsta halterna av dioxin som påvisas ligger på tiotusentals 
ng TEQ/kg med en maxhalt på 190 000 ng TEQ/kg TS. I ytlig jord är den högsta 
uppmätt dioxinhalt 54 000 ng TEQ/kg TS. Föroreningarna återfinns huvudsakligen i 
fyllnadsmassor men även underlagrande lera är förorenad. Även klorfenoler har 
påvisats. De högsta halterna uppmäts i mark inuti det f.d. såghuset, med en maximal 
halt på 71 mg/kg. Även fenoler och kresoler påvisas, huvudsakligen inom den del av 
området där kolmilorna har varit belägna. Maximalt uppmätta halter i grundvatten av 
dioxiner är 0,8 ng TEQ/l, av klorfenoler drygt 3 µg/l och av summa fenoler/kresoler (19 
st) drygt 200 µg/l. Mängden dioxin inom undersökningsområdet har skattats till cirka 65 
gram varav cirka 97 % återfinns i massor inom eller i nära anslutning till det f.d. 
sågverket. 

I en vik som angränsar till det f.d. sågverket påvisas höga halter av dioxin i sedimenten 
(som mest 18 000 ng TEQ/kg TS i ett prov som består av barkmaterial). 
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Riskbedömning 

Riskbedömningen utgår ifrån de föreslagna övergripande åtgärdsmålen för området: 

 Hälsan skall inte påverkas negativt av eventuell exponering för föroreningar vid 
aktuell markanvändning. Markanvändningen varierar inom olika delområden 
och omfattar båtklubb och tillhörande verksamhet, permanent boende, 
barnomsorg och rekreation. 

 Bad och friluftsliv ska kunna bedrivas i sjöområdet i anslutning till 
undersökningsområdet. 

 Ekologiska funktioner inom området skall kunna möjliggöra den tänkta 
markanvändningen. 

 Föroreningar från det förorenade området skall inte påverka akvatiskt liv i vatten 
och sediment i Stora Rängen. Fisk skall kunna konsumeras utan risk för att 
föroreningar från området medför skadliga hälsoeffekter 

Platsspecifika riktvärden har beräknats för att använda som bedömningsgrunder vid 
riskbedömningen. Riktvärden har tagits fram för tre områden: 

 Såghusområdet (markanvändning: båtklubb och tillhörande verksamheter) 

 Spånupplag (markanvändning: strövområde, med låg grad av utnyttjande) 

 Brädgården (markanvändning: bostäder och förskola) 

Det är främst dioxin som förekommer i halter som kan medföra hälsorisker. 
Förekomsten av dioxin bedöms även kunna medföra negativ inverkan på ekologiska 
funktioner och artrikedom inom fastigheten.  

Det faktum att dioxin påvisas i grundvatten inom området visar på en pågående 
spridning från markområdet. Spridning av dioxiner genom erosion av jordpartiklar kan 
dock vara viktigare än spridning med grundvatten.  

Hälsorisker från dioxiner vid vistelse på markområdet är stor i såghusområdet, särskilt 
inuti och i området kring båthuset (f.d. såghuset). Hälsorisker kan uppkomma vid 
långvarig exponering, men hälsorisker på sikt kan resultera även från en kortvarig 
exponering, och i det mest förorenade området föranleder detta åtgärder för att hindra 
exponering för höga dioxinhalter i ytjord. Åtgärder behövs även för att minska 
hälsorisker inom såghusområdet på sikt. Hälsorisker vid vistelse i båthuset förkommer 
främst genom exponering för förorenad mark som utgör husets ”golv”, men höga halter 
dioxiner har även uppmätts i byggnadsmaterial. 

Då Bestorp förses med kommunalt vatten bedöms intag av förorenat grundvatten som 
dricksvatten inte utgöra någon hälsorisk. Det bedöms osannolikt att brunnar för uttag av 
berggrundvatten inom området är förorenade genom läckage från det f.d. sågområdet.  

Hälsorisker vid konsumtion av fisk från Stora Rängen kan inte uteslutas. Spridning av 
dioxiner till vattentäkten (Råberga) i Stångåns vattensystem bör undvikas.  

I den f.d. brädgården (bostadsområdet) har dioxiner påträffats främst inom det som 
utgjorde markyta då verksamheten bedrevs, vilken ligger ungefär en halvmeter under 
den nuvarande markytan. Halterna som överskrider det platsspecifikt riktvärde för 
dioxiner har påträffats, men medelhalten på området ligger under riktvärdet. Med 
hänsyn tagen till att exponering för dioxiner avtar med djup under markytan, bedöms 
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hälsorisker för dioxiner inom området vara mycket små. Ingen åtgärdsbehov för den f.d. 
brädgården finns. 

I större delen av spånupplaget är halterna av dioxiner mycket låga, och hälsoriskerna är 
mycket små. I det f.d. spånhögen, som nu ligger under utfyllnadsmassor vid en lekplats, 
förekommer högre dioxinhalter i spånet. Spånet är svårtillgänglig och i dagsläget sker 
ingen exponering för massorna. Inget åtgärdsbehov för spånupplaget finns, men kontroll 
av den f.d. spånhögen bör göras för att försäkra att täckskiktet över spånet är tillräckligt 
bra för att hindra exponering för massorna även i framtiden.  

Sediment som består till stor del av bark och har höga dioxinhalter finns i strandnära 
områden utanför såghusområdet, söder om såghuset och i viken öster om såghuset. De 
uppmätta dioxinhalterna kan medföra hälsorisker vid exponering för sediment, 
exempelvis vid fiske, båtverksamhet och bad. Dioxinhalterna i sediment längre ut i 
Längdviken och i viken utanför spånupplaget är lägre, och inga hälsorisker förväntas 
uppkomma vid exponering för sediment i dessa områden. 

Åtgärder behövs inom såghusområdet även för att hindra miljöeffekter på markområdet 
(marklevande växter och djur samt djur som vistas tillfälligt på området) och i Stora 
Rängen. Spridning av dioxiner till Stora Rängen, i löst eller partikelform, bör undvikas 
eftersom dioxiner ackumulerar i vattendrag (exempelvis i sediment i ackumulations-
bottnar) och kan orsaka toxiska effekter på sikt. Dioxiner är persistenta miljögifter som 
ackumuleras i näringskedjan och som kan orsaka toxiska effekter i rovfisk, fåglar och 
däggdjur.  

Åtgärdsutredning 

Olika åtgärdsmetoder som kan vidtas för att sanera området har studerats och möjliga 
metoder redovisas i rapporten. De utförda undersökningarna visar att de förorenade 
massorna har skiftande karaktär (grus, sand och lera, lokalt med inslag av rivnings-
avfall samt bark och spånmaterial) och varierande föroreningsgrad. Bland de studerade 
alternativen har urgrävning och borttransport av förorenade jordmassor följt av 
omhändertagande genom deponering bedömts vara ett realistiskt åtgärdsalternativ. Bark 
och spånmaterial bedöms dock inte kunna deponeras då innehållet av organiskt material 
överskrider gällande gränser för vad som får deponeras. Detta material bedöms istället 
kräva omhändertagande genom förbränning. Övertäckning har belysts som ett sätt att 
minska risken för exponering av föroreningar som lämnas kvar i ytliga massor. 

Tre olika åtgärdsalternativ har definierats. De tre alternativen innebär olika 
ambitionsnivåer vad gäller kvarlämnande av föroreningar. Ett av alternativen innebär 
sanering med platsspecifika riktvärden som grund. Ett alternativ belyser effekten av att 
omhänderta de mest förorenade delarna av sågområdet och ett tredje alternativ omfattar 
omhändertagande av massor där dioxinhalten överskrider gränsen för farligt avfall.  

Åtgärdsalternativen innebär urschaktning och omhändertagande av mellan 700 och 
drygt 18 000 m3 förorenade massor. Mängden dioxin som omhändertas uppgår till 
mellan drygt 39 g och 64 g. Kostnaden för det alternativ som innebär minst reduktion av 
mängden förorening inom fastigheten skattas till 10 miljoner kronor. Kostnaden för den 
mest ambitiösa åtgärden skattas till 39 miljoner kronor 
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1 Uppdrag och syfte 

1.1 Beställare 

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun har 
Kemakta Konsult AB genomfört undersökningar och utredningar inom området för ett 
före detta sågverk i Bestorp. Syftet har varit att genomföra en huvudstudie fram till och 
med momentet Åtgärdsutredning. Uppdraget finansieras av Naturvårdsverket via 
Länsstyrelsen Östergötland. 

1.2 Bakgrund och syfte 

Inom det aktuella området har ett flertal industriella aktiviteter pågått från början av 
1900-talet till slutet av 1950-talet. Verksamheterna har utgjorts av sågverk, 
tjärtillverkning och tillverkning av träkol. I sågverket förekom sprayning med 
blånadsmedel (pentaklorfenol). Tjäran tillverkade från sönderklippta tjärstubbar som 
upphettades till 1 000 °C i två retortrar. Bränslet till upphettningen utgjordes av s.k. 
bakar (ribbved) från sågverket. Som biprodukt från tjärtillverkningen erhölls träkol. 
Träkol tillverkades även i milor där råvaran utgjordes av bakar från sågverket. 

Försök att återstarta delar av verksamheten gjordes i slutet av 1960-talet. Under 1970-
talet och början av 1980-talet revs de flesta byggnaderna. Idag återstår bara såghuset 
som utnyttjas av en båtklubb.  

Målet för de efterfrågade arbetena är att genomföra en huvudstudie enligt 
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (Naturvårdsverket, 2008) . Syftet är att fördjupa 
kunskapen om de miljö- och hälsorisker som föroreningarna innebär och kan innebära i 
framtiden samt att utarbeta ett underlag för beslut om efterbehandlingsåtgärder behöver 
genomföras och i så fall hur och i vilken omfattning 

1.3 Läsanvisning 

Föreliggande rapport utgör en huvudstudie och redovisar resultat av utförda under-
sökningar, utredningar, fördjupad riskbedömning samt åtgärdsutredning.  

I kapitel 2 och 3 ges en bakgrund till nuvarande förhållanden på området samt en kort-
fattad beskrivning av områdets industrihistoria. I kapitel 4 redovisas de undersökningar 
som utförts på området samt i kapitel 5 resultaten från de undersökningar som 
genomförts inom detta uppdrag. En fördjupad riskbedömning redovisas i kapitel 6 följt 
av en åtgärdsutredning i kapitel 7. 

1.4 Projektorganisation 

Kemakta Konsult AB har ansvarat för planering av fältarbetet och analyser samt 
utvärdering av resultaten och framtagning av denna rapport. 

Samtliga fältarbeten utfördes av Stig Gustavsson, PentaCon. 

ALS Scandinavia AB har genomfört alla kemiska analyser.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Läge, ägarförhållanden 

Undersökningsområdet ligger i den södra delen av Bestorp, se figur 2-1, vid sjön Stora 
Rängens sydöstra strand, cirka två mil söder om Linköping.  

Undersökningsområdet utgörs i huvudsak av fastigheterna Bestorp 5:1 och Bonäsudden 
1:25, men viss provtagning har även genomförts inom angränsande fastigheter norr om 
dessa fastigheter samt i Stora Rängen. Området där verksamheten har bedrivits upptar 
en yta på cirka 5,6 hektar.  

Fastigheterna Bestorp 5:1 och Bonäsudden 1:25 ägs av Linköpings kommun. 
Huvuddelen av de övriga fastigheterna som berörs av denna utredning har privata 
fastighetsägare. En sammanställning över aktuella fastigheter och ägare redovisas i 
bilaga 8. 

 

Figur 2-1. Översiktskarta över Bestorp med omgivningar. Undersökningsområdet är 
markerat i rött. © Lantmäteriet Medgivande MS2012/02828. 

2.2 Markens nuvarande och framtida användning 

Efter nedläggningen av de olika industriella verksamheterna har området styckats i ett 
flertal fastigheter. Inom fastigheten Bestorp 5:1 huserar den lokala båtklubben, se Figur 
2-2figur 2-2. Nordväst om sågområdet, direkt norr om Sågvägen, ligger två 
enfamiljshus (Bestorp 5:2 och Bestorp 5:3). Området norr om dessa fastigheter utgörs 
av ett område som är sankt, bevuxet med träd och vass, och som inte inbjuder till någon 
fritidsverksamhet.  



 

 
 

11

Norr om Bonäsudden 1:25 ligger ett område med ett flertal enfamiljshus. Här finns en 
lekplats. Lekplatsen ligger på en platå cirka fyra meter över sankområdet. Ytterligare åt 
norr, inom fastigheten Bonäsudden 1:16, ligger en förskola/fritidshem samt ett 
servicehus, se figur 2-2. 

Området har sedan 1978 en stadsplan, och för delar av området fastställdes 1990 en 
detaljplan i vilken området planläggs för bostadsändamål. Två fastigheter har endast 
stadsplan och används för friluftsändamål. Närmaste bostadsbebyggelse ligger idag 
cirka 70 meter från platsen där sprayning med blånadsmedel ägde rum. 

Öster om undersökningsområdet går järnvägen mellan Linköping och Kisa. 

 

Figur 2-2. Nutida verksamheter inom undersökningsområdet. © Lantmäteriet 
Medgivande MS2012/02828. 

2.3 Recipient och vattenintresse 

Ytvattenrecipienten för grund- och ytvatten från området är den angränsande sjön Stora 
Rängen. Stora Rängen är en del av Stångåns vattensystem. Stångån rinner till från sjön 
Järnlunden och rinner av mot norr via sjön Ärlången och Tinnerbäcken för att mynna i 
Roxen vid Linköping. I Stora Rängen förekommer fiske samt friluftsliv. En badplats 
ligger ungefär 250 meter nordost om undersökningsområdet. Stora Rängen har en yta på 
cirka 1 100 hektar och dess avrinningsområde uppgår till 224 000 hektar. 
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Samhället är anslutet till Linköpings vattenverk. Privata dricksvattenbrunnar finns för 
sommarstugor utanför Bestorp. Linköpings kommun får en del av sitt kommunala 
dricksvatten från Råberga vattentäkt (Stångån). En utredning pågår om Bestorp ska ingå 
i Råberga vattenskyddsområde.  

2.4 Byggnader 

Samtliga byggnader där verksamheten har bedrivits har rivits förutom huset där 
sågverksamheten bedrevs. Byggnaden disponeras av den lokala båtklubben som nyttjar 
byggnaden för förvaring av båtar, trailer etc. Byggnaden består av två våningar. I 
anslutning till såghuset finns en mindre, modernare byggnad där båtklubben har sina 
lokaler. Knappt hundra meter nordnordost om såghuset låg tjärfabriken. Ingenting finns 
kvar av denna byggnad idag. 

Ett flertal kolmilor har funnits i området norr om såghuset. Inga synliga spår, annat än 
kolrester, finns kvar av denna verksamhet. 

Ett flertal enfamiljshus (villor) finns inom undersökningsområdet. Inom dess norra del 
finns en byggnad som rymmer en förskola/fritidshem samt en byggnad för 
seniorboende. 

2.5 Förhållanden i omgivningen, t ex skyddsobjekt 

Enligt Länsstyrelsens karttjänst ”Länskartor” finns ett flertal skyddade områden och 
områden av riksintresse kring vattensystemet som binder ihop sjöarna Järnlunden - 
Stora Rängen – Ärlången.  

Inom en radie på ca en mil från Bestorp ligger naturreservaten Viggeby, Brokind, 
Västerby, Säby Västerskog, Vessers udde, Stafsäter och Sturefors. Det finns också två 
djur- och växtskyddsområden i området, fågelskyddsområdena Sturefors 1:4 Ärlången 
och Toftaskär i Järnlunden. 

När det gäller områden av riksintresse finns Natura 2000 områdena Viggeby, Brokind 
lövskogar, Västerby, Säby Västerskog, Vessers udde, Bjärka Säby, Stafsäter och 
Sturefors, kring ovan nämnda vattenområde. Vattenområdet, Kinda kanal, är också 
klassat som riksintresse för friluftsliv. Området ligger inom Eklandskapet Linköping-
Åtvidaberg som är klassat som riksintresse för naturvård. I området finns ett flertal 
områden som är klassade som riksintresse för kulturmiljövård så som Kinda kanal 
(kommunikationsmiljö), Brokind (herrgårdsmiljö, fornlämningsmiljö, 
kommunikationsmiljö), Bjärka Säby (herrgårdsmiljö, borgmiljö) samt Sturefors Slott 
(Slottsmiljö, fornlämningsmiljö, kvarnmiljö) (Länsstyrelserna, 2012). 

Enligt VISS har sjön Järnlunden god ekologisk status idag medan Stora Rängen har 
måttlig och Ärlången dålig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen för dessa sjöar är att 
Järnlunden ska uppnå god ekologisk status 2015 (redan uppnått) medan Stora Rängen 
och Ärlången ska uppnå god ekologisk status 2021. För Stora Rängen är övergödning 
den faktorn som anses behöver tidsfrist till 2021 eftersom arbetet med planering och 
genomförande av åtgärder ta tid. 

Sjöarna Järnlunden och Stora Rängen har god kemisk status idag medan Ärlången ej 
uppnår god kemisk status. Enligt Miljökvalitetsnormen skall samtliga tre sjöar ha god 
kemisk status 2015 (VISS, 2012). 
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2.6 Topografi 

Den del av undersökningsområdet som ligger mellan Längdviken och viken mellan 
Sågareholmen och Korpberget är relativt flackt om ligger på en nivå kring +85 - +87 
meter över havet (RH2000). Därifrån sluttar det kraftigt uppåt till den del av området 
där brädgården har legat. Här ligger markytan cirka tre till fem meter högre. 

2.7 Geologisk uppbyggnad 

Berggrunden runt Bestorp utgörs av kristallina bergarter tex. granit och granodiorit 
(SGU, 2012a). Jordarterna i området utgörs av sandig morän, glacial lera, torv och berg 
i dagen enligt SGUs jordartskarta (SGU, 2012b). 

Enligt SGUs grundvattenkarta finns inga vattenförekomster i jordlagren i det aktuella 
området, vilket omöjliggör utvinning av ytligt grundvatten. I stället utgörs dricksvattnet 
till 100 % av berggrundvatten. En sprickzon stryker i NV-ritning genom Bestorp,  
ca 0,5 km öster om undersökningsområdet (SGU, 2012c). 

Det finns ett flertal brunnar i eller i nära anslutning till det område där de tidigare 
industriella verksamheterna bedrivits. Två bergborrade dricksvattenbrunnar (fritidshus) 
finns på Sågareholmen, ca 200-300 m från undersökningsområdet. Övriga brunnar, i 
eller i anslutning till undersökningsområdet, används som energibrunnar och är 
bergborrade enligt SGU:s brunnsarkiv SGU (2012d). 

Öster om järnvägen återfinns bergöverytan generellt på mellan 3,5 och 6 meters djup. 

Genomförda undersökningar visar att marken inom större delen av undersöknings-
området består av lera som överlagras av fyllnadsmaterial. Undantaget är området 
mellan Sågvägen och viken mellan Sågareholmen och Korpberget där fyllnads-
materialet underlagras av torv. Här utgörs fyllnadsmaterialet av spån och kol med en 
mäktighet på cirka 1 – 1,5 meter, se figur 2-3 och figur 2-4. 

I den södra delen av Bestorp 5:1 utgörs fyllnadsmaterialet huvudsakligen av bark. I 
övrigt domineras fyllnadsmaterialet inom denna fastighet av sand och grus med inslag 
av tegel och kol. Mäktigheten på fyllnadsmaterialet går från några decimeter i den 
västra delen för att öka mot såväl söder som öster. I den sydöstra delen av fastigheten 
påvisas fyllnadsmaterialet ned till knappt fyra meters djup, huvudsakligen bark, se figur 
2-3. 

Söder om Sågvägen, där fastigheten Bonäsudden 1:25 angränsar till fastigheten Bestorp 
5:1, utgör merparten av fyllnadsmaterialet av kol med inslag av tegel och sand. Fyllen 
har en mäktighet på mellan 0,5 – 1 meter. Rester från verksamheten finns sannolikt på 
fastigheten Bestorp 5:3 och eventuellt även Bestorp 5:2 Dessa fastigheter har inte 
undersökts i denna utredning. 

I den norra delen av undersökningsområdet, den så kallade Brädgården, utgörs fyllnads-
materialet främst av grus, sand och lera. I enstaka provpunkter förekommer kol. 
Däremot har spån eller bark inte påvisats. Fyllningen har en mäktighet på mellan 0,5 – 1 
meter. 

Prover på lera som har tagits ut ned till ett djup på cirka två meter under markytan har 
generellt klassificerats som torrskorpelera av ansvarig fälttekniker. 
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Figur 2-3. Förekomst och mäktigheten (m) av spån och bark vid provpunkter från föreliggande undersökning samt WSP (2008). 
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Figur 2-4. Förekomst och mäktigheten kol (m) vid provpunkterna från föreliggande undersökning samt WSP(2008). 
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2.8 Hydrologi 

2.8.1 Grundvattennivåer 

Uppmätta grundvattennivåer inom undersökningsområdet redovisas i tabell 2-1. I 
tabellen anges även uppmätt nivå i sjön Stora Rängen i anslutning till undersöknings-
området. Av denna sammanställning framgår att avståndet mellan markytan och 
grundvattennivån är som mest ungefär 1-1,5 meter i grundvattenrören i den norra delen 
av fastigheten Bestorp 5:1 och även i området kring servicehuset i den norra delen av 
undersökningsområdet (KGV55). Data för grundvattenrör och uppmätta nivåer 
redovisas i bilaga 2. 

Tabell 2-1. Uppmätta grundvattennivåer (höjdsystem RH2000). 

  
GV-nivå
(+ höjd) 

GV-nivå
(mumy) 

 Okt 2007 Juli 2011 Dec 2011 Okt 2007 Juli 2011 Dec 2011 

KGV1 85.23 85.05  0.75 0.93 

KGV5 85.68 85.27  0.29 0.7 

KGV6 84.98 84.86  0.82 0.94 

KGV13 85.78 85.25  0.68 1.21 

KGV21 85.39 85.09  0.53 0.83 

KGV22 85.81 85.48  0.42 0.75 

KGV29 85.33 85.15  0.72 0.9 

KGV35 85.00 84.97  0.09 0.12 

KGV40 85.28 85.04  0.18 0.42 

KGV55 89.6 89.88  1.59 1.31 

W05 84.95 85.24 85.25 0.84 0.55 0.54 

W08 85.45 85.84 85.47 0.9 0.51 0.88 

W14 85.01 85.55 85.2 1.56 1.02 1.37 

W09 85.04  85.24 1.75  1.55 

Stora Rängen 84.67 84.99 84.92    

 

Utgående från uppmätta nivåer i grundvattenrör har grundvattenytans läge i området 
kring såghuset och spånupplaget beräknats. Detta görs genom att interpolera grund-
vattennivåerna i de olika provpunkterna i ytled i programmet Surfer. Resultatet 
redovisas i figur 2-5 för två olika mättillfällen. Resultaten ger inte en detaljerad bild av 
grundvattenströmningen inom området utan ska användas för att ge en översiktlig bild 
av grundvattensituationen. 

Av figuren framgår att de högsta grundvattennivåerna mäts upp i området kring 
Sågvägen (KGV22, W08 och W09) för att sedan sjunka i riktning mot såghuset och 
även mot viken mellan Sågareholmen och Korpberget. Området kring Sågvägen utgör 
följaktligen en grundvattendelare. Området söder om Sågvägen avvattnas i riktning mot 
viken söder som Såghuset och området vid spånupplaget mot nordväst, se figur 2-6.  
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Utifrån topografin i området görs bedömningen att det även går en vattendelare genom 
den fd brädgården som delar upp brädgården i en nordlig och en sydlig del, se Figur 
2-6figur 2-6.  

Grundvattengradienten har beräknats utifrån uppmätta nivåer i grundvattenrören 
kring Sågvägen och rör i den södra delen av såghusområdet (KGV1, KGV5och KGV6) 
samt viken söder om såghuset. Detta ger en gradient i intervallet 0,1-0,9 %. För området 
på andra sidan Sågvägen skattas gradienten till intervallet 0,2-0,9 %. Som en 
representativ grundvattengradient ansätt 0,5 % i båda riktningarna. 

I det ”södra området” ligger grundvattenytan generellt i torrskorpeleran. Undantaget är 
området närmast Sågvägen där grundvattnet når upp i fyllnadsmassor av kol och i 
området närmast viken söder och öster om såghuset där delar av fyllnadsmaterialet 
ligger under grundvattenytan. Nivåerna har mätts i juli och december vilket är perioder 
där nederbörden normalt är relativt låg. Det är rimligt att anta att grundvattnet står högre 
under perioder med större nederbörd.  

 

Figur 2-5. Interpolerade grundvattennivåer för december 2011 (vänster) respektive 
juli 2011 (höger). 

Den hydrauliska konduktiviteten för en lera ligger typiskt på 10-9 m/s eller mindre 
(Carlsson och Gustafson, 1991). En torrskorpelera är dock vanligtvis något mer 
genomsläpplig på grund av de sprickor som normalt finns i en torrskorpelera. Flödet av 
grundvatten i leran bedöms dock sammantaget vara relativt begränsat.  

Inom en betydande del av spånupplaget ligger grundvattenytan i nivå med markytan. 
Närmare Sågvägen sluttar marken vilket gör att grundvattnet ligger mellan en halv och 
knappt en meter under markytan inom denna del av området. Sammantaget innebär 
detta att grundvattenytan ligger i fyllnadsmaterialet.  
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2.8.2 Grundvattenbildning 

Vad gäller hydrologiska förhållanden består undersökningsområdet av tre delområden. 
Området söder om vattendelaren vid vägen till Sågareholmen (se figur 2-6), vilket 
dränerar mot söder till Längdviken och inkluderar det f.d. sågområdet samt 
tjärfabriksområdet och en del av kolmilområdet. Området för det f.d. brädgården och 
området som ligger norr om vägen och består dels av spånupplaget, dels av den 
nordvästra delen av kolmilområdet dränerar mot den lilla viken mellan Bestorpön och 
Bonäsudden (se figur 2-6). Det är sannolikt att en vattendelare ligger i området för det 
f.d. brädgården, och den norra delen av det f.d. brädgården dränerar västerut mot viken, 
medan den södra delen av det f.d. brädgården dränerar söderut mot viken via 
spånupplagsområdet.  

Årsavrinningen i området uppges vara ca 200 mm/år (SNA, 1995). Avrinningen 
motsvarar summan av ytvattenavrinning och det vatten som infiltrerar marken och 
bildar grundvatten. Med anledning av att området i stort sett saknar hårdgjorda ytor 
antas grundvattenbildningen vara identisk med årsavrinningen. Då undersöknings-
området har en total yta på cirka 5,6 hektar ger detta en grundvattenbildning inom 
undersökningsområdet på cirka 11 000 m3/år. 

 

Figur 2-6. Strömningsriktningar för grundvatten inom undersökningsområdet. 
© Lantmäteriet Medgivande MS2012/02828. 

Utspädningsfaktorer för porvatten i ytvatten har beräknats som underlag för 
beräkningar med riktvärdesmodellen. Det är inte rimligt att anta att utspädning av 
porvatten sker i hela Stora Rängen. Istället har utspädning i den inre delen av 
Längdviken antagits för det f.d. sågområdet, och utspädning i viken mellan 
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Sågareholmen och Bonäsudden har antagits för spånupplaget och för brädgården. 
Områdena i viken som antas vara recipienter för avrinnande vatten från de förorenade 
områdena visas i figur 2-7. Vattenomsättning i dessa vikar sker dels på grund av 
avrinning från markområdena och dels på grund av utbyte med Stora Rängen. 
Beräkningar utgår ifrån en rimlig omsättningstid för vatten i de två vikarna. En rimlig 
omsättningstid av 14 dagar antas för båda vikarna. Volymen vatten i vikarna har 
uppskattats från vattenområdenas yta och deras medeldjup. Beräkningar av 
utspädningsfaktorn visas i tabell 2-2. 
 

Tabell 2-2 Uppskattad grundvattenbildning i olika delområden, och beräknade 
utspädningsfaktorer för porvatten i ytvatten 

Delområde Yta 

(m2) 

Grundvatten 
bildning 

(m3/år) 

Recipient Recipient-
volym 

(m3) 

Vattenflöde 
i recipient 

(m3/år) 

Antagen 
utspädnings-

faktor för 
porvatten i 
ytvatten-
recipient 

Fd brädgården 
(bostäder/förskola) 

23 300 4 660 Viken 
utanför 

upplaget 

82 200 2 143 071 500 

Spånupplag 
(upplag) 

22 500* 4 500 Viken 
utanför 

upplaget 

500 

Fd såghuset 
(båtklubben) 

19 800* 3 960 Längdviken 168 300 4 387 821 1 100 

* Observera att dessa områden antas vara något större än i figur 2-7. Detta är för att ta hänsyn till att 
vatten från kringliggande markområden även rinner i viss mån genom de förorenade massorna. 

Uppskattning av grundvattenflödet genom de förorenade massorna har gjorts för 
att kunna uppskatta spridning av föroreningar (se avsnitt 6.4). Eftersom de förorenade 
områdena ligger vid ”mynningen” av avrinnande vatten till Längdviken och viken 
utanför upplagsområdet, rinner även grundvatten som har bildats uppströms de 
förorenade områdena genom de förorenade massorna som ligger under grundvatten-
nivån. I den f.d. brädgården ligger inga av de förorenade massorna under grundvatten-
nivån, men inom upplagsområdet och inom den f.d. sågområdet ligger förorenade 
massor delvis under grundvattennivån.  

För avrinningen genom båtklubben uppskattas ytan av området som rinner till 
Längdviken vara 19 800 m2 (se figur 2-8), och grundvattenbildningen till 3 960 m3/år. 
Detta område inkluderar mark väster om det undersökningsområdet. För avrinning 
genom spånupplagsområdet uppskattas ytan till 89 700 m2 och grundvattenbildning till 
17 940 m3/år. Delavrinningsområdet inkluderar en del av Sågareholmen och den södra 
delen av den f.d. brädgården. Spridning från den f.d. brädgården sker endast med 
infiltrerande nederbörd, 4 660 m3/år.  

2.9 Sedimentens karaktär 

Sedimenten utgörs till stor del av gyttjigt material. I viken mellan Sågareholmen och 
Korpberget finns även inslag av sand, grus och lera. Längst in i viken, närmast 
spånupplaget förekommer torv med inslag av spån och bark. Spån och bark har även 
påvisats i den del av Längdviken som ligger närmast sågområdet. 
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Figur 2-7 Ytvattenområden som antas vara recipienter för avrinnande vatten från de förorenade områdena. 
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Figur 2-8 Delavrinningsområden till Längdviken och till viken mellan Sågareholmen och Bönäsudden.
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3 Historisk redogörelse 

3.1 Områdets industrihistoria 

Sågverket anlades i början av 1900-talet, såghuset med tillhörande maskinhus (öster om 
såghuset) byggdes 1903. På ett flygfoto från 1929 finns en tredje byggnad väster om 
såghuset, se figur 3-1. Alla tre byggnader finns med på flygfoto från 1941. 1940-42 revs 
dessa byggnader för att ge plats åt ett nytt såghus och maskinhus. 1957 finns såghuset 
och maskinhuset kvar, se figur 3-2. Från början upptog sågverket bara området nära 
sågen, men med tiden utvidgades med brädgård, justerverk och utlastning till järnvägen 
som omfattade hela området från sågen till bortom det som idag utgörs av servicehus. 
Detta framgår av flygfoto från 1921 och även från 1957, se figur 3-2. Från mitten av 
1940-talet behandlades virket med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Impregneringen 
höll på till 1958 då sågverket lades ned. Maskinhuset ska ha rivits kring 1980. 

Ett antal kolmilor har funnits i området norr om sågverket (på både sidor av den 
nuvarande vägen till Sågareholmen). Utbredningen av kolmileområdet är något oklar, 
men baserat på flygfoton har en bedömning av områdets storlekt gjorts, se figur 3-2. 

På området har även en tjärfabrik varit belägen. Fabriken anlades under 1940-talet och 
tillverkningen bedrevs under sex till sju år. På flygfoto från 1941 syns inga spår av 
tjärfabriken men på ett flygfoto från 1957 framgår tjärfabriken tydligt och byggnaden 
fanns kvar även på flygfoton från 1973. Tegel från det rivna maskinhuset ska ha 
återanvänts till tjärfabriken. Tjärfabriken revs under 1970-talet. 

3.2 Dag- och spillvattenledningar 

Det finns en brunn cirka 30 meter nordnordost om såghuset. Från denna brunn går en 
ledning väster ut som leder till en kopplingspunkt vid Sågvägen väster om fastigheten 
Bestorp 5:2. 

Det finns en trekammarbrunn norr om båtklubbens klubbhus, cirka 20 meter väster om 
såghuset. Brunnen används av båtklubben. 
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Figur 3-1. Flygfoto över undersökningsområdet från 1929. Den största byggnaden är såghuset. Bortom den ligger maskinhuset.  
© Lantmäteriet Medgivande MS2012/02828. 
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3.3 Industriella processer och hanterade ämnen 

De verksamheter som har bedrivits inom området är sågverk och tjärtillverkning samt 
kolning. Var de olika verksamheterna har varit lokaliserade framgår av figur 3-2. I detta 
avsnitt beskrivs de industriella processer som har bedrivits inom dessa verksamheter. 
Fokus ligger på den träskyddsbehandling som har bedrivits. Huvuddelen av 
informationen är hämtad från länsstyrelsens MIFO-inventering. 

3.3.1 Sågverket 

Uppgifterna om sågverket är, om man bortser från impregneringen av virket, 
knapphändiga. Timret levererades sjövägen fram till 1945 då transporter med bil och 
järnväg tog över. Av historiska flygfoton framgår att sjölagring av timmer har 
förekommit i viken söder om sågen (Längdviken). Enligt muntlig uppgift har det inte 
förekommit någon besprutning med insektsmedel. 

Som mest ska ungefär 30 personer har arbetat inom sågen (inklusive tjär- och 
koltillverkningen) och den årliga kapaciteten har då legat på cirka 25 000 m3 virke. 

Bark och spånrester som uppstod i verksamheten har använts som utfyllnad inom 
området men också som bränsle. Som föreliggande utredning har visat så återfinns bark 
främst i området söder och öster om såghuset medan spånmaterial återfinns i området 
nordväst om sågen. Av flygfoton görs bedömningen att det har funnits en större hög 
med spån i områdets nordvästra del, se rapportens framsida samt figur 3-2. Det finns 
inga uppgifter om att spån och bark ska ha fraktats bort till någon deponi. 

3.3.2 Impregnering av virke 

Sågat virke har behandlats med klorfenolpreparat för blånadsskydd under perioden 1945 
– 1958 (de exakta årtalen är osäkra). 

Preparatet levererades i form av ett gult pulver i 200 liters fat med bil eller järnväg till 
sågen. Produktens namn är okänt. Var produkten lagrades är oklart, men muntliga 
uppgifter om lagring i maskinhuset och undersågen har förekommit. Pulvret bars i 
hinkar till såghusets övervåning där pulvret blandades till en lösning som förvarades i 
en tank på 2 m3.  

Virket matades ut genom en lucka i såghusets vägg vid byggnadens norra kortsida och 
fick passera ett sprinklersystem som bestod av två perforerade rör ur vilket klorfenol-
preparatet sprutade. Dysorna var placerade cirka en halvmeter utanför byggnaden. En 
annan uppgift (WSP, 2008) gör gällande att sprinkleranläggningen var placerad 
inomhus och att det behandlade virket passerade genom en lucka vid byggnadens 
kortsida. Impregneringsvätskan matades med självtryck från tanken på övervåningen. 
Virket passerade därefter två valsar som gjorde att vätskan spreds över hela ytan och 
samtidigt avlägsnade överflödig vätska. Vätskan rann ned på en plåt och vidare till ett 
plåtkar från vilket vätskan pumpades tillbaka till en tank som var placerad i såghusets 
övervåning. 

Det behandlade virket matades fram på ett transportband (ca 5-6 meter långt). Med en 
travers flyttades virket över till vagnar som gick på järnvägsspår ut till brädgården norr 
om sågen. 
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Efter sågens nedläggning fanns det tunnor med impregneringsmedel kvar som stod i 
tjärfabriken och även på kolbottnarna utanför tjärfabriken. Tunnorna ska ha rostat 
sönder och spruckit.  

Dioxiner förekom som en förorening i klorfenolpreparat och finns ofta kvar som 
föroreningar inom ett sågområde, även om klorfenoler finns inte kvar i marken eller 
grundvattnet. 
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Figur 3-2. Ungefärlig utbredning av de olika verksamheterna. Flygfoto över 
undersökningsområdet från 1957. © Lantmäteriet Medgivande MS2012/02828. 
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3.3.3 Tjärfabrik 

Under 1940-talet byggdes en anläggning för tillverkning av tjära som var i drift under 
sex eller sju år. Fabriken utgjordes av en tegelbyggnad där två horisontella, 
cylinderformade cisterner (så kallade retortrar) var placerade. Råvaran utgjordes av 
tjärstubbar som fördes in genom en stor lucka i ena ändan av cisternen. Värme tillfördes 
genom en panna som eldades med spån och ribbved från sågen. Tjära, vatten och 
terpentin som bildades tappades av genom hål i cylinderns botten och leddes i ledningar 
till ett angränsande rum där produkterna renades. Förutom dessa produkter bildades 
även träkol och beck. 

Tjäran rann till två träfat och pumpades sedan till cisterner av plåt för förvaring. Det 
fanns tre cisterner som var två meter höga och fyra meter i diameter. Tjäran pumpades i 
ledning till tankvagnar vid järnvägsstationen för leverans till kunder. Den historiska 
sammanställning som görs i länsstyrelsens förfrågningsunderlag i samband med 
upphandling av de översiktliga markundersökningarna (WSP, 2008) ger en något 
annorlunda beskrivning av lagringen av produkter från tjärtillverkningen. Enligt denna 
beskrivning förvarades terpentin på träfat (1,5 meter i diameter och två meter i höjd) för 
att därifrån pumpas till 200 liters plåtfat innan transport till kund med lastbil. Tjära 
pumpades till tre stora plåtcisterner som stod utanför fabriken. Cisternerna hade en 
volym på 150-200 m3 (10 meter i diameter och en höjd på 2-3 meter). Från cisternerna 
pumpades tjäran i ledning till tankvagnar vid järnvägen för borttransport. 

Det var olika golvbeläggningar inom olika delar av byggnaden. I pannrummet var 
golvet av cement, där retortrarna var placerade fanns ett tegelgolv och i rummet där 
produkterna renades fanns ett golv av grus. 

Fabriken revs någon gång under 1960- eller 1970-talet. 

3.3.4 Kolmilor 

Kolmilor har funnits på området norr om sågverksområde, på båda sidor av den 
nuvarande vägen till Sågareholmen (se figur 3-2). Kolmilor syns tidligt på bilder från 
1929 (se figur 3-1), och fanns kvar på flygfotot 1957. Vid fotografering 1962 var 
kolmilorna borttagna, men spår av verksamheten syntes kvar.  

3.4 Avfallshantering 

Hanteringen av avfall som har uppkommit i samband med de verksamheter som har 
bedrivit inom området är okända. Inga uppgifter finns exempelvis om hur förbrukad 
impregneringsvätska har omhändertagits. Enligt uppgift ska bark och spånmaterial från 
sågverket inte ha transporterats bort till någon deponi. Däremot har både bark och 
spånmaterial använts som fyllnadsmaterial inom undersökningsområdet. 

3.5 Annan industriell verksamhet i närområdet 

Ingen annan industriell verksamhet är känd inom eller i nära anslutning till 
undersökningsområdet. 
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4 Utförda undersökningar 

4.1 Tidigare utförda undersökningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes 2007 på uppdrag av Läns-
styrelsen Östergötland (WSP, 2008). Inom denna undersökning provtogs jord, grund-
vatten och sediment i en omfattning motsvarande undersökningar inom MIFO fas 2.  

Dioxin påvisades i en hög halt (4 500 ng TEQ/kg TS) i ett jordprov och i ett annat prov 
en relativt hög halt av klorfenoler (37 mg/kg TS). Av metaller påvisas kadmium i halter 
mellan generellt riktvärde för känslig markanvändning och mindre känslig 
markanvändning. 

4.2 Utförda fältarbeten 

4.2.1 Strategi för utförda undersökningar 

Som underlag för planeringen av fältundersökningarna användes resultaten från tidigare 
markundersökning, muntliga uppgifter om den hantering som har skett och historiska 
flygfoton.  

Denna genomgång indikerade att fanns ett område som har utgjort brädgården för 
behandlat virke som kunde befaras vara påverkat av föroreningar. Detta område var 
tidigare inte undersökt och ingick inte i det undersökningsområde som definierades i 
förfrågningsunderlaget till föreliggande utredning. I projektets inledning beslutades 
därför i samråd med beställaren att inkludera detta område i undersökningarna. Målet 
med undersökningarna inom upplagsplatsen var att avgöra om området är påverkat av 
den tidigare sågverksamheten som har bedrivits, men inte att detaljavgränsa eventuella 
föroreningar som kunde komma att påvisas.  

Syftet med de föreslagna undersökningarna var att ge en god bild av utbredningen av 
markföroreningar inom undersökningsområdet. Dessutom utfördes undersökningar för 
att bedöma föroreningssituationen i grundvatten, ytvatten och sjösediment som underlag 
för en riskbedömning. Resultaten från undersökningarna skulle därefter ligga som grund 
för eventuella beslut om åtgärder för markområdet. 

Analyser gjordes i två omgångar, med analys i den första omgången för att identifiera 
områden med höga föroreningshalter och med kompletterande analyser i den andra 
omgången för att avgränsar föroreningar i plan och i djupled.  

Efter de kompletterande analyserna konstaterades att utbredningen av dioxin är mer 
utbredd än vad som beskrevs i den inledande konceptuella modellen för området. Det 
kunde även konstateras att det finns dioxin inom den tidigare upplagsplatsen, men att 
riskerna vid den nuvarande markanvändningen inom detta område inte kunde fastställas. 
Vidare drogs slutsatsen att underlaget för att bedöma riskerna med påvisade förorening i 
sedimenten i anslutning till båtklubben borde stärkas. Beställaren beslutade därför i 
samråd med Länsstyrelsen Östergötland och Naturvårdsverket att utöka under-
sökningarna med en andra provtagningsetapp. Syftet med dessa undersökningar i 
etapp 2 var att reducera de osäkerheter som hade identifierats. 

En sammanfattning av antalet provpunkter ges i tabell 4-1. Läget för samtliga 
provpunkter visas i bilaga 3. 
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Tabell 4-1. Antal provpunkter i olika medier. 

Medium Antal provpunkter 

 Etapp 1 Etapp 2 

Jord 56 23 

Grundvatten 10+3 10 

Ytvatten 5 - 

Sediment 11 4 

 

4.2.2 Beskrivning av fältarbete 

Samtliga protokoll från fältarbeten finns i bilaga 2.  

Jordprovtagning 

Jordprovtagning har i huvudsak genomförts med skruvborrning. Undantaget är de sju 
provpunkterna inuti såghuset i etapp 1 och sex provpunkter i området öster om fritids-
hem och servicehus uttagna i etapp 2. Dessa prov är uttagna med spade. Jordprov togs 
ut som ett samlingsprov över varje halvmetersintervall alternativt vid övergång till ny 
jordart med undantag för den översta halvmetern där prov generellt togs ut inom två 
nivåer. Uttagna jordprover överfördes till diffusionstäta påsar. Jordarten bestämdes 
genom okulär besiktning inom varje provnivå. Samtidigt antecknades observationer 
som färgförändringar, lukt, etc.  

Grundvattenprovtagning 

Grundvattenrör av PEH (63/52 mm) installerades i skruvborrade punkter. Samtliga rör 
installeras i ytligare jordlager; dels på grund av att spridning av föroreningar i området 
bedöms ske huvudsakligen i ytlig jord till ytvatten, och dels på grund av att borrning för 
installation av djupa grundvattenrör kan leda till spridning av föroreningar genom 
lerskiktet till djupare skikt (morän eller berg). Samtliga rör försågs med lock. Data för 
samtliga grundvattenrör redovisas i bilaga 2. 

Inmätning av grundvattenytans nivå och provtagning av grundvatten genomfördes då 
vattennivån åter hade ställt in sig. Före provtagning avvägdes grundvattenytans nivå 
varefter rören omsattes med tre rörvolymer (där så var praktiskt möjligt) för att 
säkerställa provtagning av formationsvatten. Vattenprovtagning har gjorts med så kallad 
engångshämtare (bailer), med en separat hämtare för respektive rör. 

Prover för metallanalys på filtrerade prover filtrerades i fält med 0,45 µm engångsfilter. 
Ofiltrerade vattenprover togs ut för analys med syfte att belysa risken för partikelbunden 
föroreningsspridning av metaller och organiska föreningar. 

Byggnadsmaterial 

Prov togs ut på betongmaterial i tre punkter och på trä i tre punkter i såghuset. 

Ytvatten- och sedimentprovtagning 

Ytvattenprovtagning genomfördes i fem punkter i sjön. Prover på ytvatten togs 
ofiltrerade direkt i flaska. 

I etapp 1 togs prov på sjösediment ut i elva punkter i Längdviken, i fjärden söder om 
Sågholmen och i norra viken. I etapp 2 kompletterades detta med tre punkter i Längd-
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viken och i en punkt vid badplatsen i norra viken. Samtliga prover är uttagna med 
Willnerprovtagare. Uttagna prover skiktades generellt i skikt om fem centimeter. 

4.3 Utförda analysarbeten 

Ett urval av proverna skickades till laboratorium för kemisk analys. En sammanställning 
över genomförda analyser redovisas i tabell 4-2. 

Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 4 och analysprotokollen finns i bilaga 10.  

Tabell 4-2. Antal analyser i olika medier.  

Analys Jord Grundvatten Ytvatten Sediment Betong/trä

Metaller 26 5 1) 3 5 - 

Klorfenol 21 8+1 5 3 - 

Dioxin 64+22 8+5 5 9+4 4+2 

Alifater/aromater 20 6 3 5 - 

PAH 23 6 3 5 - 

Fenoler och kresoler 15 3+7 - - - 

Terpener 6 3 - - - 

TOC 7 - - 4 - 

DOC - 11 - - - 

1) Både filtrerade och ofiltrerade prover 
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5 Föroreningarnas omfattning 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av erhållna resultat från genomförda prov-
tagningar och analyser. En fullständig sammanställning av analysresultat redovisas i 
bilaga 4. Analysprotokoll från Kemaktas utredning redovisas i bilaga 10. 

I denna rapport används ”dioxiner” som ett samlingsnamn för polyklorerade dibenso-
dioxiner (TCDD) och dibensofuraner (TCDF). Analyserna omfattar 17 olika dioxin-
föreningar (kongener). Uppmätta halter av dioxiner redovisas som summa dioxiner i 
toxiska ekvivalenter (TEQ). Vid summeringen räknas rapporterade halter om till toxiska 
ekvivalenter med hjälp av toxiska ekvivalensfaktorer enligt WHO 2005. 

Undersökningsområdet har delats in i olika delområden, se figur 3-2, utgående från den 
verksamhet som huvudsakligen har bedrivits: 

 Såghusområdet  
 Kolmileområdet 
 Tjärfabriken 
 Spånupplaget 
 Brädgården 
 

Vattenområdena har delats in i tre olika delar;  

 Viken utanför såghuset som utgör utloppet (via kulvert under järnvägen) från 
Lillsjön  

 Längdviken och fjärden söder om Sågholmen  
 Viken utanför spånupplaget 

5.1 Föroreningar i mark 

Samtliga uppmätta föroreningshalter redovisas i bilaga 4. I tabell 5-1 redovisas statistik 
från Kemaktas undersökningar för uppmätta halter av föroreningar i mark. I tabellen 
redovisas även Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverket (2009). För 
prov där ämnet inte detekteras har halten satts till rapporteringsgränsen. För gruppen 
fenoler+kresoler gör detta angreppssätt att den statistiska analysen blir något 
missvisande eftersom summahalten för ett prov där samtliga arton föreningar 
underskrider rapporteringsgränsen överskrider det generella riktvärdet för känslig 
markanvändningen. 

5.1.1 Metaller 

Barium är den enda metallen som påvisas i halter över det generella riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning. Riktvärdet överskrids i tre prov med en maximalt 
uppmätt halt på drygt 700 mg/kg TS. I övriga 23 analyserade prover underskrids eller 
tangeras bariums riktvärde för känslig markanvändning.  

Kadmium påvisas i halter över det generella riktvärdet för känslig markanvändning i 
hälften av de analyserade proven, men underskrider riktvärdet för MKM i alla prov. 
Generellt är det i prov som består av kol inom området där kolmilorna har legat som 
barium- och kadmiumhalterna ligger i nivå med eller överskrider det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning. 
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Koppar och zinkhalterna i enstaka prov överskrider det generella riktvärdet för känslig 
markanvändning, men medel- och medianhalterna samt 75-percentilerna är lägre än 
riktvärdet för KM. Arsenik halterna är låga och tangerar riktvärdet för känslig 
markanvändning i endast ett prov.  

Kvicksilver har inte detekterats i något prov i denna undersökning, men detekterades i 
ett prov av WSP (2008). Halterna nickel, krom, bly, kobolt, vanadin, molybden och 
antimon är låga, och halterna i alla prov är lägre än de generella riktvärdena för KM. 

5.1.2 Dioxiner 

Dioxiner har analyserats i 86 jordprover från 56 olika provpunkter samt i tre samlings-
prov från upplagsområdet i norr. Dioxin detekteras i nästan samtliga prov som har 
analyserats. Uppmätta halter varierar över ett stort intervall med en maximalt uppmätt 
halt på 190 000 ng TEQ/kg TS. Medelhalten ligger mycket högre än det generella 
riktvärdet för MKM. 
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Tabell 5-1. Statistik över uppmätta föroreningshalter i analyserade jordprover (föreliggande undersökning). Halter i mg/kg TS förutom TS som 
anges i procent och dioxin som anges i ng TEQ/kg TS. Värden i gult överskrider generellt riktvärde för KM, värden i orange överskrider 
generellt riktvärde för MKM.  

 

 

Ämne Antal 
analyser

Antal 
över 

rapp.gr

Min Median Medel 75%-perc 90%-perc Max C.V. KM MKM

TS_105°C 73 51 10.7 74.7 61.7 80.6 83.4 95.0 0.4

As 26 24 1.0 3.0 3.6 5.4 6.8 10.0 0.7 10 25

Ba 26 26 19.8 119 169 181 257 717 0.9 200 300

Cd 26 16 0.1 0.5 0.6 1.0 1.3 2.4 1.0 0.5 15

Co 26 26 0.3 2.7 4.4 7.6 10.0 11.8 0.9 15 35

Cr 26 26 0.7 6.4 9.1 15.8 17.6 26.4 0.9 80 150

Cu 26 26 8.5 14.2 22.3 23.9 45.0 83.7 0.9 80 200

Hg 26 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.25 2.5

Ni 26 14 5.0 5.8 9.1 11.7 16.2 23.5 0.6 40 120

Pb 26 26 4.7 13.5 16.7 20.1 34.4 48.5 0.7 50 400

V 26 26 1.4 11 18 32 42 50 0.9 100 200

Zn 26 26 30.1 102 139 197 266 478 0.8 250 500

Mo 17 15 0.4 1.3 1.4 2.1 2.3 3.2 0.6 40 100

Sb 17 4 0.5 0.5 0.7 0.5 1.3 1.8 0.6 12 30

Dioxin 86 79 3.1 155 6602 1300 15900 190000 3.6 20 200

Klorfenol 21 16 0.007 0.2 5.8 0.5 10 71 2.8 0.5 3

alifater >C16‐C35 20 9 20.0 20.0 29.0 29.8 39.7 107 0.7 100 1000

aromater >C10‐C16 20 11 0.1 1.2 2.5 2.7 7.6 8.8 1.1 3 15

bensen 20 8 0.010 0.010 0.025 0.030 0.055 0.12 1.1 0.012 0.04

PAH, summa L 23 11 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 2.0 1.3 3 15

PAH, summa M 23 17 0.3 1.8 1.9 3.2 3.7 5.0 0.8 3 20

PAH, summa H 23 17 0.1 0.5 1.0 1.0 2.0 5.0 1.3 1 10

Fenoler+kresoler 15 10 1.8 2.3 9.2 8.5 30 42 1.4 1.5 5
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Figur 5-1. Maximalt uppmätt halt av dioxin i respektive provpunkt, såghusområdet. 
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Såghusområdet 

Maximalt uppmätt dioxinhalt i respektive provpunkt redovisas grafiskt i figur 5-1. 
Uppmätta halter jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och 
MKM. Generellt ligger dioxinhalterna i de flesta prov över riktvärdet för KM och 
många prov mycket högre än riktvärdet för MKM (se figur 5-2). Uppmätta halter 
redovisas grafiskt även i bilaga 5. 

Inuti såghuset 

Inuti såghuset påvisas de högsta halterna av dioxin i byggnadens norra del. I tre ytliga 
prov ligger dioxinhalten mellan drygt 20 000 och 50 000 ng TEQ/kg TS. Även om 
halterna bedöms vara lägre inuti den södra delen av byggnaden, förekommer dioxin 
ställvis i höga halter (5 800 ng TEQ/kg TS i provpunkt KJ7). 

Kring såghuset 

Även utanför såghuset förekommer dioxin i höga halter. Den maximala halten som har 
uppmäts är 190 000 ng TEQ/kg TS. Halten är uppmätt i ett prov uttaget på djupet 0,3-
0,6 meter under markytan vid såghuset västra fasad. I ytligare massor (0-0,3 m) i samma 
punkt är halten betydligt lägre (35 ng TEQ/kg TS). I två djupare prov (0,6-1,0 m 
respektive 1,0-1,5 m) uppmäts en halt på knappt 5 000 ng TEQ/kg TS. Uppgifter om 
jordart och uppmätta halter av dioxin i analyserade prov från området väster om 
såghuset är sammanställda i tabell 5-2. 

En hög halt av dioxin (1 600 ng TEQ/kg TS) uppmäts även norr (KJ61) om denna 
punkt. Tio meter åt väster (KJ62) och tio meter åt söder (KJ63) däremot är uppmätt halt 
betydligt lägre, knappt 10 ng TEQ/kg TS. I fyra andra provpunkter på den västra sidan 
av såghuset (KJ60, KJ64-KJ66 och KJ66B) påvisas dioxin i halter mellan 180 och 4 200 
ng TEQ/kg TS. Två av dessa prov är uttagna i ytan (0-0,25 m). 

I två punkter direkt norr om byggnaden påvisas halter mellan 20 000 och 80 000 ng 
TEQ/kg TS i fyra prov. I ena punkten förekommer höga halter dioxin i ytligt material. 
Även i en punkt cirka 10 meter nordost om byggnaden förekommer dioxin i en hög halt 
(8 800 ng TEQ/kg TS), en halv meter under markytan. En hög halt (40 000 ng TEQ/kg 
TS) uppmäts även någon decimeter under markytan inom en gräsyta cirka 15 meter 
nordväst om såghuset. I två andra provpunkter inom samma gräsyta förekommer dioxin 
i relativt höga halter (kring 2 000 ng TEQ/kg TS) i ytliga massor. Andra provpunkter i 
denna del av undersökningsområdet visar på maximalt uppmätta halter i intervallet 
27-530 ng TEQ/kg TS. 

Öster om byggnaden är påvisade dioxinhalter lägre. Den högsta halten som har mätts 
upp inom denna del av området är 1 500 ng TEQ/kg TS. Även i provpunkten vid 
byggnadens sydvästra hörn är dioxinhalterna lägre, maximalt uppmätt halt är 620 
ngTEQ/kg TS. 

Det ska noteras att ett begränsat antal analyser har gjorts av det allra ytligaste materialet 
inom grusbelagda ytor kring såghuset. Detta gäller även av det ytligaste materialet 
(sandigt) inuti såghuset. Detta motiveras med att ansvarig fälttekniker har bedömt att 
materialet utgörs av fyllnadsmaterial som har lagts dit efter det att verksamheten har 
avslutats. Analyser av det grusiga materialet i tre punkter (fördelade kring byggnaden) 
har dock visat på förekomst av dioxin i samtliga prov (halter mellan 35 och 210 ng 
TEQ/kg TS). Det är därför rimligt att anta att dioxin förekommer i markytan inom de 
grusbelagda ytorna kring byggnaden. 
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Figur 5-2 Jämförelse av uppmätta halter dioxiner i f.d. såghusområdet med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 
Observera logaritmisk skala! 
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Tabell 5-2. Uppmätta halter av dioxin (ng TEQ/kg TS) väster om såghuset. 
e.a. = ej analyserat prov. Djup anges i meter under markyta. 

Punkt Djup Jordart Dioxin

KGV1 0-0.3 F[saGr tegel] 210 

KGV1 0.3-0.6 F[tegel bruk sa] 440 

KGV1 0.6-0.9 F[bark sa] 620 

KGV1 0.9-1.3 Gy 140 

KJ11 0-0.2 F[Mu tegel] 1400 

KJ11 0.5-0.9 Let 170 

KJ11 0.9-1.5 saMn 330 

KJ57 0-0.3 F[Gr] 35 

KJ57 0.3-0.6 F[mu kol le] 190000 

KJ57 0.6-1.0 Let 4700 

KJ57 1.0-1.5 Let 4700 

KJ60 0-0,25 samulet 4200 

KJ61 0-0,25 F[saGr] e.a. 

KJ61 0,25-0,5 Let 1600 

KJ62 0-0,25 F[muSa] e.a. 

KJ62 0,25-0,5 Let 7.1 

KJ63 0-0,25 F[saGr]/Let e.a. 

KJ63 0,25-0,5 Let 8.2 

KJ64 0-0,25 F[muLet] 460 

KJ65 0-0,25 Mu  e.a. 

KJ65 0,25-0,5 musaLet 300 

KJ66B 0-0,25 F[mugrSa tegel] e.a. 

KJ66B 0,25-0,5 F[grsa tegel] 180 

 

Spånupplag 

Generellt var halterna av dioxiner som påträffades i spån och bark i upplaget låga 
jämfört med de halter som uppmätts i barkmaterial som finns i området kring såghuset, 
se figur 5-3. I sex punkter i upplagsområdet ligger halten mellan 24 och 84 ng TEQ/kg 
TS, vilket ligger över det generella riktvärdet för KM men under riktvärdet för MKM 
(se figur 5-4). I norra delen av området (direkt nedanför slänten mot bostadsområdet, 
KJ38) däremot påträffades högre halter (drygt 600 ng TEQ/kg) i två spånprover. I detta 
område syns pågående utfyllnad med spån/bark i flygfoto från 1957 (se figur 5-3). 

På platån ovanför undersökningsområdet ligger en lekplats. Prov på ytligt material har 
analyserats och visar på dioxin i nivå med bakgrundshalt (6 ng TEQ/kg TS). Halten är 
den samma även i fyllnadsmaterial (ej spån) som ligger under lekplatsen. 
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Figur 5-3 Maxhalt dioxiner i spånupplag 

 

 

Figur 5-4 Jämförelse av uppmätta halter dioxiner i spånupplaget med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM.  
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Brädgården 

 

Figur 5-5 Uppmätta halter dioxiner i f.d. brädgården. Samlingsprov finns inom 
ringarna (flera punkter med samma dioxinhalt). 
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Förhöjda halter dioxiner har påträffats i det f.d. brädgårdsområdet, men inga av de 
analyserade proven hade dioxinhalter som var högre än det generella riktvärdet för 
MKM (se figur 5-6). En dioxinhalt på 80 ng TEQ/kg TS uppmättes i samlingsprov 2 
(KJ45, KJ47 och KJ49). Dessa provpunkter ligger längst ett transportspår i brädgården 
(spåret längst till öster inom området). I samlingsprov 4 (KJ54, KJ53 och KJ52, som 
ligger inom upplagsytor i den norra delen av brädgården (vid nuvarande servicehuset) 
var dioxinhalten 78 ng TEQ/kg TS. Dessa halter överskrider riktvärden för KM (20 
ngTEQ/kg). I samlingsprov 3 (KJ46, KJ48, KJ50, KJ51 (som ligger inom upplagsytor i 
den mellersta delen av brädgården) samt i prov KGV55, som ligger i norra delen av 
brädgården, var dioxinhalterna låga, 7 respektive 5.7 ng TEQ/kg. 

Ovanstående prover är uttagna knappt en halv meter under dagens markyta eller 
djupare. I ytjorden inom området öster om förskolan/fritidshemmet samt servicehuset är 
halterna av dioxiner i nivå med bakgrundshalt med ett undantag. Inom en gräsyta i 
anslutning till en parkering vid ingången till förskolan/fritidshemmet påvisas en halt på 
36 ng TEQ/kg TS. Provpunktens läge är i stort sett identiskt med läget för en punkt som 
provtogs på större djup inom etapp 1. En möjlig förklaring till den förhöjda halten i det 
ytliga provet är att det fanns lite material i markytan från djupare jordlager från den 
tidigare provtagningen. 

I referensprovet, som togs utanför undersökningsområdet, väster om brädgården, 
påträffades en förhöjd dioxinhalt (110 ng TEQ/kg). Denna punkt är påverkad av 
dioxinföroreningar och kan därför inte fungera som referenspunkt. I etapp 2 
analyserades två prover som togs ut cirka 20 – 30 meter från referenspunkten (se figur 
5-5). Samtliga analyserade kongener underskrider rapporteringsgränsen i dessa prov. 

 

 

Figur 5-6 Jämförelse av uppmätta halter dioxiner i det f.d. brädgården med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. 
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Kongensammansättning 

I Figur 5-7figur 5-7 visas kongensammansättningen i samtliga jordprov med 
dioxinhalter över rapporteringsgränsen. Kongensammansättningen är bidraget av varje 
analyserat kongen till den totala halten analyserade dioxiner och furaner. Figuren är 
baserad på dioxinhalter i ng/kg TS och inte på halterna som TEQ. Generellt utgör de 
högklorerade furaner (okta och heptaklorerade dioxiner och furaner) den största andelen 
i de flesta prov, vilket är typiskt för klorfenolbaserade preparat för träskyddsbehandling.  
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Figur 5-7 Kongensammansättning, dioxiner och furaner i jordprover 
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5.1.3 Klorfenoler 

Klorfenoler har analyserats i 21 prover; huvuddelen från området vid såghuset. I 16 av 
dessa prover detekteras klorfenoler. I fyra av proverna överskrids det generella 
riktvärdet för mindre känslig markanvändning (3 mg/kg TS). Tre av proverna är uttagna 
inuti såghuset, det fjärde provet direkt norr om byggnaden. Klorfenolhalterna var över 
riktvärdet för MKM huvudsakligen i mark som är skyddade mot infiltrerande 
nederbörd. 

Klorfenoler är relativt rörliga i mark, men kan dock fastläggas i tätare jordlager såsom 
torrskorpelera. Dioxiner är däremot svårlösliga och binder till organiskt material i jord. 
Sambandet mellan halten klorfenoler och dioxiner är därför relativt svag, se figur 5-8. 
Av figuren framgår att klorfenoler detekteras i höga halter endast i prover där 
dioxinhalten är hög (5 800 – 54 000 ng TEQ/kg TS). Figuren visar också att i andra 
prover där dioxinhalten är hög, är halterna av klorfenoler låga (under generellt riktvärde 
för KM, 0,5 mg/kg TS). 

 

Figur 5-8. Korrelation mellan dioxin och klorfenoler i analyserade jordprover. 

5.1.4 Oljeförorening 

Alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH-föreningar har analyserats i 20 prover i 
denna undersökning. I ytterligare tre prover har PAH analyserats. Huvuddelen av 
proverna är uttagna inom området för kolmilor och tjärfabrik. 

Tunga alifater (C16-C35) och aromater i fraktionen C10-C16 samt bensen påvisas i 
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utgörs av kol. Alifater C16-C35 och aromater C10-C16 påvisas i några prov i halter 
över generellt riktvärde för KM. Medelhalten, medianhalten och 75-percentilen av dessa 
föroreningar ligger under det generella riktvärdet för KM.  

Bensen överskrider generellt riktvärde för MKM i tre prover (maximalt uppmätt halt är 
0,12 mg/kg TS). Medelhalten överskrider riktvärdet för MKM och medianvärdet 
överskrider riktvärdet för KM. I ett fåtal prover påvisas även andra aromatfraktioner, 
toluen samt xylener men halterna underskrider generellt riktvärde för KM. 

PAH-halterna i kolrester är något förhöjda. Halterna PAH-M och PAH-H överskrider 
riktvärden för KM i ungefär en tredjedel av proven, men underskrider riktvärden för 
MKM. Medelhalten av PAH-L och PAH-M underskrider generella riktvärden för KM, 
men medelvärdet för PAH-H ligger i samma nivå som riktvärdet för KM. Några av 
proven där förhöjda halter förekommer av PAH-föreningar ligger inom området för 
tjärfabriken, andra prover ligger inom kolmileområdet. 

5.1.5 Övriga organiska föroreningar 

I fyra av tolv punkter som analyserats med avseende på fenoler och kresoler 
förekommer en totalhalt av dessa föreningar som överskrider generella riktvärdet för 
MKM (maximalt uppmätt halt är drygt 40 mg/kg TS) och i två punkter förekommer 
halter som överskrider riktvärdet för KM. Generellt utgörs prov där förhöjda halter av 
fenoler och kresoler påvisas av kolmaterial. Undantaget är torvmaterial i en punkt 
(KGV21) söder om tjärfabriken, vilket kan visa på en spridning från området. 

Terpener har analyserats i sex punkter i området kring tjärfabriken. Terpener 
detekterades inte i några av jordproverna som analyserades. 

5.2 Föroreningar i grundvatten 

5.2.1 Metaller 

Generellt är metallhalterna i grundvatten inom området måttliga. Det är endast i ett 
grundvattenrör, W08 som ligger inom tjärfabriksområdet, där halterna överskrider 
dricksvattennormen med avseende på flera metaller (arsenik, bly, krom och nickel). Bly 
överskrider dricksvattennormen även i det sydöstra hörnet av kolmileområde (KGV21) 
och i ett grundvattenprov söder om kolmileområdet (W14). I alla dessa rör har filtrerade 
och ofiltrerade prov analyserades, och det är endast i de ofiltrerade proven som 
dricksvattennormer överskrids. Högre halter i ofiltrerade prov än i filtrerade prov kan 
indikera spridning av föroreningar i partikelform. 

I övriga grundvattenrör inom kolmileområdet som har analyserats map metaller, 
(KGV22 och KGV29) är halterna av alla analyserade metaller lägre än den övre gränsen 
av klass 3 (måttliga halter) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag. Halterna av många metaller underskrider den övre gränsen av klass 2 (låga 
halter). Bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag gäller risken för biologiska 
effekter i akvatiska ekosystem. Med detta som grund konstateras att även om grund-
vatten från området inte späds ut ytterligare skulle metallhalterna klassas som låga till 
måttliga i ytvattenrecipienten. 
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5.2.2 Dioxiner 

Dioxiner har analyserats i tio grundvattenrör inom undersökningsområdet. 
Analysresultaten visas i figur 5-9. 

 

Figur 5-9 Uppmätta halter av dioxiner i grundvatten angett som summa toxiska 
ekvivalenter (TEQ) för dioxiner (rapporterat som upperbound och lowerbound). Alla 
prov tagna 2011, förutom ett prov från 2007 (WSP, 2008): 

De högsta halterna har uppmätts i området söder och öster om såghuset, se figur 5-10. I 
KGV1 och i KGV6, är dioxinhalterna mycket höga, 0.49 respektive 0.37 ng TEQ/l. Vid 
såghusets sydöstra fasad (KGV5) är dioxinhalten förhöjd (0.082-0.13 ng TEQ/l). Vid 
såghusets norra gavel (KGV13) är dioxinhalten relativt låg (0.0067 ng TEQ/l) vid 
provtagningen i juli, men är mycket hög (0,8 ng TEQ/l) i december. Vid samma tillfälle 
är halten mycket hög (0.46 ng TEQ/l) även i området cirka 30 meter nordost om 
såghuset (W14) och förhöjd (0.14 ng TEQ/l) i KGV21 cirka 70 meter nordost om 
såghuset. 

En mycket hög halt av dioxin uppmäts även i grundvatten inom spånupplaget, 
0.22 ng TEQ/l i KGV35. I den nordvästra delen av kolmileområdet (W05) och öster om 
spånupplaget (KGV40) är halten lägre, cirka 0.06 ng TEQ/l 

Dioxin detekteras även i den norra delen av brädgården (KGV55) både i juli och i 
december, men i en låg halt (kring 0.025 ng TEQ/l båda gångerna). 
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Figur 5-10 Dioxinhalter (ng TEQ/l (lowerbound) i grundvatten och ytvatten. Där prov 
togs vid två tillfällen visas båda uppmätta halter. dg=rapporteringsgräns. 
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5.2.3 Klorfenoler 

Klorfenoler har analyserats i åtta grundvattenrör spridda över undersökningsområdet. 
Det är endast vid såghusets sydöstra fasad (KGV5) som ämnet påvisas, och endast 
monoklorfenol detekteras (3,4 µg/l). Vid förnyad provtagning av KGV5 i december 
2011 påvisas inga klorfenoler. KGV5 placerades för att kontrollera spridning österut 
från såghuset, och förekomsten av klorfenoler i marken under såghuset har påvisats i 
markproven. En viss spridning av klorfenoler från marken under såghuset indikeras. 
Förekomsten av klorfenoler med låg kloreringsgrad indikerar att nedbrytning av 
klorfenoler har skett under åren sedan klorfenoler spilldes.  

5.2.4 Oljeförorening 

Alifater och aromater har analyserats i grundvatten inom kolmileområdet (KGV22, 
KGV29, W05, W08) och i grundvattenrör som placerades för att kontrollera spridning 
från dessa områden (W14, KGV21). Inga alifater har detekterats i dessa 
grundvattenprov. Aromater och BTEX har detekterats i två rör; i W08 som ligger där 
tjärfabriken stod och i KGV21 som ligger i nedströms riktning från tjärfabriken och 
kolmilorna. I W08 ligger bensenhalten i nivå med dricksvattennormen (1.0 µg/l).  

PAH-föreningar har detekterats inom kolmilområdet. Den högsta halten har uppmätts 
vid tjärfabriken (PAH-16=0,33 µg/l i W08), men många av de tyngre PAH-föreningar, 
inklusive benso-a-pyren, detekteras inte. 

I den norra delen av kolmileområdet (KGV29 och W05) förekommer endast naftalen, 
som är den rörligaste av PAH-föreningarna. PAH har även detekterats i rören som 
placerades för att kontrollera spridning mot söder (KGV21, W14). I rör W14 ligger 
halten benso-a-pyren kring dricksvattennormen.  

5.2.5 Övriga organiska föroreningar 

Fenoler och kresoler har analyserats i sju grundvattenrör. Vid tjärfabriken (W08) är 
summahalten av analyserade fenol- och kresolföreningar 144 µg/l vid provtagningen i 
juli. Vid provtagningen i december påvisas en något högre halt, drygt 200 µg/l. De 
dominerande föreningarna är 2,4-dimetylfenol och 3,5-dimetylfenol. I detta rör påvisas 
även terpener (alfa-pinen - 0,12 µg/l och limonen – 0,51 µg/l). 

Inom kolmileområdet (KGV21, KGV22, KGV29, W05) ligger samtliga analyserade 
fenoler, kresoler och terpener under analysens rapporteringsgräns. Undantaget är p-
kresol som vid ena provtagningstillfället påvisas i en halt (0,11 µg/l) som ligger precis 
över analysens rapporteringsgräns i KGV21. Fenoler och kresoler påvisas inte heller i 
området söder (W14) eller i området nordväst (KGV35) om kolmileområdet. 

5.3 Föroreningar i ytvatten 

5.3.1 Metaller 

Halterna av alla analyserade metaller i ytvattenprov KYTV71 och KYTV69 (vid 
såghusområdet) och KYTV58 (i viken utanför spånupplaget) var mycket låga eller låga 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.  

5.3.2 Klorfenoler 

Klorfenoler har analyserats i fem ytvattenprover. Halterna var under 
rapporteringsgränsen i samtliga prov. 
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5.3.3 Dioxiner 

Dioxiner har analyserats i fem ytvattenprover, se figur 5-11.  

 

Figur 5-11 Dioxinhalter i ytvatten. Röd stapel - upperbound. 

 

Dioxiner påvisas i samtliga prov utom ett. I viken nordväst om spånupplaget detekteras 
tre av de analyserade kongenerna i två av proverna, men halterna var mycket låga. I det 
tredje provet underskrider samtliga kongener dess rapporteringsgräns. Halterna dioxiner 
i ytvatten i viken utanför spånupplaget är under 0,001 ng TEQ/l i alla prov. 

I viken söder om såghuset påvisas dioxin i de två prov som har analyserats. Den högsta 
halten (0.0067 ng TEQ/l) påvisas längst in i viken utanför såghusområdet (KGV71). I 
det andra provet är halten i samma storleksordning som halterna i viken nordväst om 
spånupplaget. 

5.3.4 Oljeförorening 

Oljeföreningar har analyserats i tre ytvattenprov. Den enda komponent som detekteras 
är aromater i fraktionen >C8-C10. Halten är låg (0.07 µg/l). 

5.4 Föroreningar i sediment 

5.4.1 Metaller 

Metaller har analyserats i ytsediment i två prov utanför såghusområdet (KSED68 och 
KSED70) samt i tre prov i viken utanför spånupplaget (KSED59, KSED60 och 
KSED61). I alla prov utom KYTV70 ligger halterna av alla analyserade metaller under 
den övre gränsen av klass 2 (låga halter) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag. I KSED70, som ligger i lilla viken utanför såghusområdet 
(utflöde från Lillsjön) ligger halterna av bly och krom i klass 3 (måttliga halter) enligt 
bedömningsgrunderna. 
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5.4.2 Dioxiner  

Dioxiner har analyserats i ytsediment i tre prov tagna utanför såghusområdet (se figur 
5-13). I den lilla viken öster om såghuset (KSED70) är dioxinhalten hög. Halten är i 
stort sett konstant (4 400 – 4 900 ng TEQ/kg) i prov från tre olika djupnivåer; 0-5 cm, 5-
10 cm samt 10-15 cm. Två andra strandnära punkter (KSED173 och KSED174) 
uppmäts halter på 2 400 respektive 18 000 ng TEQ/kg TS, där det senare provet utgörs 
av barkmaterial. I anslutning till en av båtbryggorna (KSED172) uppmäts en halt på 99 
ng TEQ/kg TS. I en provpunkt cirka 30 meter ut från stranden söder om såghuset 
(KSED68) och i en punkt ytterligare cirka 150 meter ut i viken är halterna lägre; 32 och 
43 ng TEQ/kg, men förhöjd jämfört med bakgrundshalter. 

Dioxiner analyserades även i ytsediment från tre punkter i viken utanför spånupplaget 
(KSED59, KSED60 och KSED61). I dessa punkter var dioxinhalterna i sediment låga 
(1.8-3.7 ng TEQ/kg). Vid badplatsen norr om undersökningsområdet påvisas inte dioxin 
i halter över bakgrund. 

5.4.3 Övriga föroreningar 

Halterna alifater, aromater och PAH-föreningar underskrider rapporteringsgräns i alla 
sedimentprov med ett undantag. I ytliga sediment (0-5 cm) i provpunkt KSED70 
detekteras alifater i fraktionen C16-C35, PAH-M och PAH-L. Uppmätta halter är låga. 
Provpunkten ligger i anslutning till båtklubben varför detta kan vara en påverkan från 
befintlig verksamhet. 

5.5 Föroreningar i byggnadsmaterial 

Sex prover av byggnadsmaterial från såghuset har analyserats; BYG1, BYG2 och 
BYG5, som togs i betong samt BYG3, BYG4 och BYG6 som togs i trä. Ett träprov 
(BYG3) togs ut som ett samlingsprov från två punkter direkt väster om porten i 
byggnadens norra del, se figur 5-12. Även BYG6 togs ut i byggnadens norra del. Det 
tredje träprovet är uttaget i golvet på övervåningen. Höga halter av dioxin påvisas i 
samtliga träprov; cirka 1 200 – 3 200 ng/kg.  

I de tre betongproven, betongkonstruktion vid byggnadens östra vägg, betongfundament 
i golv i byggnadens östra del samt betongfundament i byggnadens nordvästra del, 
uppmäts dioxin i halter mellan 160 och 33 000 ng/kg. 

  

Figur 5-12. Lokalisering av provpunkt BYG3. 
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Figur 5-13 Dioxinhalter i sediment (ng TEQ/kg TS). 
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5.6 Förekomst av bark och spånmaterial 

Förekomst av spån eller barkmaterial har påvisats i 16 provpunkter inom Kemaktas 
undersökning och i sju provpunkter inom WSP:s utredning. Dessa punkter markeras i 
rött i figur 5-14. Av denna figur konstateras att det är i området söder och öster om 
såghuset samt inom spånupplaget som bark och spån förekommer. I anslutning till 
såghuset utgörs materialet av bark medan det är spånmaterial som återfinns inom 
upplagsområdet. 

Inom föreliggande utredning har 16 prover från 13 provpunkter bestående av spån eller 
bark analyserats med avseende på dioxin. Analyserna visar på högre halter i 
barkmaterial kring såghuset i jämförelse med spånmaterialet inom upplaget. I de fyra 
prover som har analyserats från området kring såghuset ligger dioxinhalten mellan 330 
och 1 500 ng TEQ/kg TS. I spånmaterialet ligger uppmätta halter i intervallet 16 – 84 ng 
TEQ/kg TS. Undantaget är prov från två närliggande punkter där halten är 630 
respektive 640 ng TEQ/kg TS. 

Klorfenoler har analyserats i tre barkprover och ett spånprov. Klorfenoler detekteras i 
två prov där halten (0.46 respektive 0.68 mg/kg TS) ligger i nivå med det generella 
riktvärdet för känslig markanvändning. 

Oljeföreningar har inte analyserats i spån och barkmaterial. Metaller har analyserats i ett 
prov. Samtliga analyserade metaller påvisas i låga halter. TOC-halten i tre barkprover 
ligger mellan 5 och 32 %. 

Mäktigheten på de massor som består av spån eller bark varierar generellt mellan 0,3 
och 1,5 meter, men i enstaka provpunkter uppgår mäktigheten till 2,4-3,4 meter (se figur 
2-3), med ett aritmetiskt medelvärde för de 23 provpunkterna på 1,2 meter. 

 

Figur 5-14. Förekomst av spån och barkmaterial. Röda prickar visar punkter där spån 
och/eller bark förekommer. Värden anger uppmätta halter av dioxin (enhet: ng TEQ/kg 
TS). 
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5.7 Förekomst av kol 

Förekomst av kol har påvisats i 21 provpunkter inom Kemaktas undersökning och i sju 
provpunkter inom WSP:s utredning. Dessa punkter markeras i rött i figur 5-15. Av 
denna figur konstateras att kol återfinns huvudsakligen i området där kolningen har 
bedrivits, men även ställvis i provpunkter spritt över en stor del av undersöknings-
området. 

Sex prov som bland annat innehåller kol har analyserats med avseende på dioxiner. 
Uppmätta halter varierar över en mycket stort intervall. I ett prov detekteras ingen av de 
analyserade kongenerna medan provet med den högsta halten dioxin som har påvisats 
inom de två genomförda utredningarna (190 000 ng TEQ/kg TS) innehåller kol. Detta 
indikerar att förekomsten av dioxiner inte är korrelerat med förekomsten av kol i 
marken. Dioxinförorening av kolhaltig ytjord kan ha förekommit genom dropp från 
impregnerat virke, exempelvis vid virkesupplag norr om såghuset. 

Fenoler/kresoler påvisas i samtliga prov där ämnesgruppen analyseras. I fem av sju 
prover överskrids det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (5 mg/kg 
TS) och i ytterligare ett prov det generella riktvärdet för känslig markanvändning (1,5 
mg/kg TS). 

Av olika oljeföreningar, såsom alifater, aromater, PAH-föreningar, är det endast bensen 
som förekommer i halter över generellt riktvärde för mindre känslig markanvändning. 
Maximalt uppmätt halt är 0,12 mg/kg TS. Aromatfraktionen >C16-C35, PAH-M och 
PAH-H påvisas i halter över generellt riktvärde för känslig markanvändning i en 
tredjedel till hälften av analyserade prover. 

 

Figur 5-15. Förekomst av kol. Röda prickar visar punkter där kol förekommer. Värden 
anger uppmätta halter av fenol/kresoler (enhet: mg/kg TS).  
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Metaller har analyserats i 16 prover innehållande kol. Metallhalterna är i allmänhet låga. 
Det är främst kadmium som påvisas i förhöjda halter vid en jämförelse med generella 
riktvärden.  

Mäktigheten på de massor som innehåller kol varierar generellt mellan några decimeter 
och knappt en meter, men i enstaka provpunkter uppgår mäktigheten till drygt en meter 
(se figur 2-4), med ett aritmetiskt medelvärde för de 28 provpunkterna på drygt 0,5 
meter. 

Tabell 5-3. Fördelning av föroreningshalter i prov med kol. I tabellen anges även det 
generella riktvärdet för KM respektive MKM (enhet mg/kg TS med undantag för dioxin 
som anges i ng TEQ/kg TS). 

Ämne 
Antal prov Generella riktvärden 

< KM ≥ KM Ämne < KM ≥ KM 

Dioxiner 2 2 2 20 200 

Klorfenoler 1 0 0 0,5 3 

Fenoler/kresoler 1 1 5 1,5 5 

Alifater >C16-C35 8 1 0 100 1 000 

Aromater >C10-C16 5 4 0 100 500 

Bensen 1 5 3 0,012 0,04 

PAH-L 12 0 0 3 15 

PAH-M 7 5 0 3 20 

PAH-H 8 4 0 1 10 

Ba 13 0 3 200 300 

Cd 4 12 0 0,5 15 

Cu 15 1 0 80 200 

Zn 14 2 0 250 500 
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6 Riskbedömning 

6.1 Förutsättningar för riskbedömning 

Resultatet från de genomförda undersökningarna har använts som underlag för en 
bedömning av vilka risker föroreningarna inom undersökningsområdet kan innebära för 
människors hälsa och miljön inom och utanför området.  

Riskbedömningen utgår från dagens situation med befintlig markanvändning, men har 
även beaktat vad som kan inträffa vid förändringar av föroreningarnas egenskaper eller 
spridningsförhållanden i ett längre tidsperspektiv. Platsspecifika riktvärden har 
beräknats för att ange en haltnivå av föroreningar i marken som inte innebär oacceptabla 
risker för människors hälsa eller markmiljön. Riktvärdena anger också haltnivåer som 
inte medför någon oacceptabel spridning till nedströms liggande brunn eller ytvatten. 

6.1.1 Förslag till övergripande åtgärdsmål 

Övergripande åtgärdsmål beskriver hur området är tänkt att användas efter en sanering, 
vilka krav som ställs på skydd av hälsa och miljö i omgivningen samt allmänna och 
enskilda intressen. Åtgärdsmålen beskriver utgångspunkten eller visionen för områdets 
utnyttjande. I samband med riskvärderingen (som ofta slutgiltigt fastställs av 
kommunen i samråd med länsstyrelsen) kan de övergripande åtgärdsmålen komma att 
ändras om man t ex bedömer att kostnaderna blir för höga för att uppnå de uppställda 
målen eller om lämplig efterbehandlingsteknik saknas idag för att kunna uppnå målen. 

Följande övergripande åtgärdsmål har föreslagits gälla: 

 Hälsan skall inte påverkas negativt av eventuell exponering för föroreningar vid 
aktuell markanvändning. Markanvändningen varierar inom olika delområden 
och omfattar båtklubb och tillhörande verksamhet, permanent boende, 
barnomsorg och rekreation. 

 Bad och friluftsliv ska kunna bedrivas i sjöområdet i anslutning till 
undersökningsområdet. 

 Ekologiska funktioner inom området skall kunna möjliggöra den tänkta 
markanvändningen. 

 Föroreningar från det förorenade området skall inte påverka akvatiskt liv i vatten 
och sediment i Stora Rängen. Fisk skall kunna konsumeras utan risk för att 
föroreningar från området medför skadliga hälsoeffekter 

6.1.2 Föroreningar 

På området har följande förorening påträffats i halter som överskrider generella 
riktvärden för känslig markanvändning:  

 Arsenik 

 Barium 

 Kadmium 

 Koppar 

 Zink 

 Dioxiner 
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 Klorfenoler 

 Oljekolväten (aromater och alifater) 

 Bensen 

 PAH-M och PAH-H 

 Fenoler och kresoler 

Dessa föroreningar övervägs i riskbedömningen. Halterna av många av föroreningar i 
listan överskrider riktvärden för känslig markanvändning i endast ett fåtal prover, men 
föroreningar tas upp ändå i riskbedömningen för att försäkra att inga risker kan 
uppkomma.  

Mycket höga halter av dioxiner har påträffats i jord och i grundvatten på området och 
även i sediment, och dioxin är den dimensionerande förorening vad gäller risker för 
hälsan och miljön och vad gäller åtgärdsbehov. Även klorfenoler är viktiga föroreningar 
för riskbilden, men förekommer huvudsakligen i samma massor som dioxiner. Något 
förhöjda halter av lätta aromater (fenoler och kresoler, bensen) har uppmätts i mark, och 
höga halter har påträffats i grundvatten. Därför inkluderas även dessa ämnen i 
riskbedömningen, med särskild uppmärksamhet på deras spridning med grundvatten. 

6.1.3 Föroreningskällor 

Den huvudsakliga källan till spridning av dioxin och klorfenoler är förorenade massor i 
direkt anslutning till såghuset där förorening ställvis påvisas i mycket höga halter. Även 
dropp/spill av impregneringsmedel på de ytor närmast såghuset utgör en källa. Här är 
halterna lägre men berör ett större område. Dioxin har även konstaterats i grundvattnet 
och sediment i viken söder om såghuset. Dioxiner och klorfenoler i grundvattnet härrör 
med största sannolikhet från spridning från såghuset. 

Sedimenten i en vik närmast sågverket har konstaterats förorenade. Ytliga sediment med 
höga halter kan utgöra en källa för vidare spridning i vattensystemet, speciellt sediment 
på grunt vatten som är känsliga för erosion. 

Vad gäller övriga föroreningar (metaller, lätta aromater, oljekolväten, PAH-föreningar) 
är potentiella föroreningskällor kolrester i marken och mark i tjärhusområdet. 

6.1.4 Spridnings- och exponeringsvägar 

Identifierade spridnings- och exponeringsvägar listas nedan: 

Spridning till ytvatten och sediment 

Spridning av föroreningar kan ske både genom infiltration över förorenad mark inom 
området och genom grundvattenströmning i djupare liggande förorenad jord. Resultaten 
av utförda analyser av jord inom området visar att de högsta föroreningshalterna 
förekommer i ytliga massor, men att förorening även förekommer under 
grundvattenytan. 

Området kring sågverket, kolmileområdet och spånupplaget består huvudsakligen av 
öppna, gräsbevuxna ytor och skogsmark. Detta innebär att nederbörd endast i begränsad 
omfattning bildar ytavrinning utan istället antingen tas upp av växter, avdunstar eller 
infiltrerar genom markens omättade zon. Inom sågverksområdet underlagras de 
genomsläppliga ytliga jordarna av lera. Spridning av föroreningar bedöms därför ske 
huvudsakligen med ytligt grundvatten. 
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Stora delar av den före detta brädgården utgörs av gräsytor. En mindre andel består av 
asfalterade gator. I anslutning till gatorna finns en del dagvattenbrunnar som avleder 
regnvatten i ett dagvattensystem, men även för denna del av undersökningsområdet görs 
bedömningen att en stor del av nederbörden antingen tas upp av växter, avdunstar eller 
infiltrerar genom markens omättade zon. 

Föroreningar i den omättade zonen kan mobiliseras av infiltrerande vatten och trans-
porteras ned till grundvattnet. På samma sätt medför grundvatten som strömmar genom 
förorenade massor att förorening i den mättade zonen frigörs. Mobiliserade föroreningar 
transporteras med grundvattnet i riktning mot vikarna söder om sågverket respektive 
nordväst om spånupplaget. Fastläggning av föroreningar i marken och utspädning med 
oförorenat grundvatten gör att halten i grundvattnet avtar med ökande avstånd från 
källan. Dioxiner har en låg löslighet i vatten, men kan transporteras med mobilt 
organiskt kol i finpartikulär eller löst form.  

Spridning av partiklar kan även ske genom erosion med ytavrinning eller med 
genomströmmande sjövatten i strandnära områden (exempelvis vid ändringar i 
vattennivån i Stora Rängen). 

Undersökningarna indikerar att området kring såghuset avvattnas mot sydost, dvs mot 
Längdviken. Den södra delen av brädgården avvattnas mot söder. Den norra delen av 
brädgården bedöms avvattnas mot väster i riktning mot badplatsen, se figur 2-6.  

Dioxin har hittats i sedimenten i Stora Rängen. Föroreningen kan ha kommit dit på olika 
sätt, t ex genom att förorenat grundvatten strömmat från doppningsplatsen ut i sjön. Ett 
annat alternativ är att doppningsvätska hällts ut i sjön. Ytterligare en möjlighet är att 
föroreningarna har förts med det bark och spånmaterial som har påvisats i viken närmast 
sågområdet. 

Dioxin som når sjön har stor benägenhet att fastläggas på organiska partiklar och kan 
därigenom sedimentera. Höga halter dioxin i ytliga sediment medför en risk för 
spridning av föroreningar till sedimentlevande organismer och därmed även vidare 
uppåt i näringskedjan. 

Spridning till berggrundvatten 

Transport till berggrundvatten bedöms inte ske i någon större omfattning. Detta 
motiveras med att området ligger i direkt anslutning till större ytvattensystem.  

Spridning till luft 

I den omättade zonen sker en avdunstning av flyktiga föroreningar (främst klorfenoler, 
fenoler och kresoler och lättare aromater, men även dioxiner har en begränsad 
flyktighet) från förorening löst i porvatten samt från grundvattenytan. Gasfasen stiger 
genom den omättade zonen och människor exponeras för ångor genom inandning. 
Denna exponeringsväg är viktigare inomhus än utomhus på grund av den större 
utspädningen av ångor som sker utomhus. Klorfenoler och dioxiner har låga ångtryck 
och de förångas i ringa omfattning, därför är denna exponeringsväg av mindre betydelse 
för dessa föroreningar. 

Damning från området kan leda till spridning av föroreningar från ytlig mark eller från 
djupare skikt vid schaktarbete. Föroreningar sprids med partiklar i luft, som kan spridas 
till andra markområden, och som kan andas in av människor som vistas på området. 
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Upptag i växter 

Odlade växter på området kan ta upp förorening och människor och djur på området kan 
exponeras för föroreningar genom konsumtion av växter som växer vilt eller som odlas 
på området. Inom det aktuella området bedöms dock intaget av växter att vara mycket 
begränsat. Detta motiveras med att inga odlingar finns i direkt närhet till såghuset. Vad 
vi känner till finns det heller inga bärbuskar eller fruktträd i anslutning till såghuset, 
men odling av frukt och grönsaker kan förekomma inom bostadsområdena. 

Direkt exponering för föroreningar. 

Då höga föroreningshalter förekommer i ytliga massor finns en risk för direkt 
exponering. Exponering för dioxiner sker främst genom direkt exponering för förorenad 
jord, exempelvis genom direkt oralt intag av jord samt inandning av jordpartiklar 
(damm). Hos vuxna kan direkt oralt intag av jord som fastnar på händerna ske 
oavsiktligt samt genom att dammpartiklar som fastnar i luftvägar sväljs. Direkt oralt 
intag av jord hos små barn sker genom hand-till-mun beteende, eller så kallade pica-
beteende (barn som äter jord).  

6.1.5 Skyddsobjekt 

De skyddsobjekt som beaktas i riskbedömningen är: 

 Barn och vuxna som vistas eller bor inom området 

 Växter och djur som finns inom markområdet 

 Det akvatiska livet i Stora Rängen 

 Vattentäkt, Råberga 

Berggrundvatten beaktas inte i riskbedömningen eftersom transport av föroreningar från 
mark till berggrundvatten inte bedöms ske i stor utsträckning. Föroreningar i marken 
transporteras huvudsakligen till ytvattenrecipienterna med grundvatten som rinner 
genom de ytliga jordlager.  

6.2 Använda bedömningsgrunder vid riskbedömning 

För att bedöma hälsoriskerna vid vistelse inom Bestorps f.d. sågområdet har 
platsspecifika riktvärden för jord tagits fram enligt Naturvårdsverkets modell 
(Naturvårdsverket, 2009). I denna modell ingår även underlag för att bedöma 
miljörisker inom området samt vid spridning.  

Utöver detta används andra relevanta bedömningsgrunder och jämförelsekriterier som 
jämförvärden vid en utvärdering av uppmätta föroreningshalter vid Bestorp. Exempelvis 
redovisas bakgrundshalter för aktuella föroreningar i detta avsnitt. Läckage av dioxin 
från andra förorenade områden används också som jämförgrund av beräknade läckage 
från det aktuella området.  

6.2.1 Bakgrundshalter 

Dioxiner 

Dioxiner är antropogena ämnen som endast i mycket begränsad utsträckning finns 
naturligt i miljön. På grund av utsläpp vid exempelvis förbränning finns en diffus 
bakgrundsbelastning av dioxin. Nedfallet av dioxiner i Sverige varierar med årstid och 
vindriktning. Mätningar vid IVL:s mätstation Aspvreten utanför Nyköping under 
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vinterhalvåret 2006/2007 ger ett årligt nedfall på ca 0,4 ng TEQ/m2 (Wiberg et al., 
2009), vilket innebär att det totala nedfallet över hela landet uppgår till ca 200 g 
TEQ/år. 

Det saknas bra bakgrundhalter för dioxiner. I en studie från EU rapporteras halter i 
intervallet <1 – 30 ng TEQ/kg TS (EU, 1999). I Sverige har en 90-percentil av bak-
grundshalten bedömts ligga på ca 10 ng TEQ/kg TS (Naturvårdsverket, 1997). Inom det 
aktuella undersökningsområdet är de lägsta påvisade halten i ytlig jord (0-0,2 m) kring 
3.5 ng TEQ/kg, exempelvis i referenspunkter nordväst om brädgården och inom 
området för den f.d. brädgården. 

I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009), anges ett haltkriterium 
för skydd av ytvatten på 0,01 pg TEQ/l. Värdet baseras på de lägsta värden man hittar i 
olika undersökningar. 

Halter av dioxin i sediment i Sverige på grund av bakgrundsbelastning rapporteras inom 
spannet 1-200 ng TEQ/kg TS (EU, 1999). Detta kan jämföras med de lägsta halterna av 
dioxin som har påvisats i sediment inom föreliggande utredning som ligger i intervallet 
2 - 4 ng TEQ/kg TS. 

Klorfenoler 

Även klorfenoler är ett antropogent ämne och förekommer därför inte naturligt i mark 
eller grundvatten. Bakgrundshalten av klorfenoler förväntas därför underskrida ämnets 
rapporteringsgränsen i de analyser som görs.  

Metaller 

I tabell 6-1 redovisas bakgrundshalter för metaller enligt SGU:s rikstäckande mark-
geokemiska kartering (SGU, 2007). Värdena representerar 90-percentilen av prov tagna 
i finfraktionen (<0.063 mm) av morän respektive sedimentära jordarter (<2 mm). I 
tabellen redovisas även 90-percentilen av uppmätta metallhalter i moränprover uttagna i 
regionen öster om Vättern samt mellan Vänern och Vättern (SGU, 1995). 

Tabell 6-1. Bakgrundshalter av metaller inom riket (SGU, 2007) samt 90-percentilen 
inom regionen (öster och väster om Vättern, SGU, 1995). Enhet mg/kg TS. 

Ämne 
Riket Regionen 

Morän 
Sedimentära 

jordarter 
Morän 

Antal 12815 1474 ca 1 200 
As 12.1 7.4 15 
Ba 79 137 - 
Cd 0.16 0.18 - 
Co 10.1 15.4 28 
Cr 29.8 50.5 75 
Cu 28.5 29 31 
Hg - -  
Mo 1.01 1.21 - 
Ni 22.1 30.6 29 
Pb 15.6 19.9 32 
V 38.7 60.4 90 
Zn 60.4 94.1 90 
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6.2.2 Platsspecifika riktvärden för mark 

Modell för platsspecifika riktvärden 

Som utgångspunkt vid beräkning av de platsspecifika riktvärdena ligger de över-
gripande åtgärdsmål som redovisades i avsnitt 6.1. De platsspecifika riktvärdena har 
beräknats med Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden (Naturvårdsverket, 
2009). Modellen beaktar olika exponeringsvägar och skyddsobjekt, och beräknar utifrån 
detta fyra olika riktvärden: 

 Ett hälsoriskbaserat riktvärde för olika exponeringsvägar (intag av jord, 
hudkontakt, inandning av damm, inandning av ånga, konsumtion av svamp och 
bär som växter på området) som avser att skydda människor som vistas på 
området. Detta riktvärde anger en haltgräns i jorden under vilken man inte 
förväntar sig några negativa hälsoeffekter för vuxna eller barn vid den tänkta 
markanvändningen. 

 Ett riktvärde som avser att skydda markens funktion, markmiljön (exempelvis 
mikroorganismer, och växter som etableras på markområdet) samt djur som 
tillfälligt vistas inom området. 

 Ett riktvärde som avser att skydda miljön i nedströms liggande ytvattenrecipient 
vid spridning 

Det fjärde riktvärdet avser skydd av grundvatten i området. Ett allmänt skydd av 
grundvatten som en grundvattenresurs bör generellt beaktas inom riskbedömningar, 
men inom detta område bedöms grundvatten inte utgöra en skyddsvärd resurs eftersom:  

 Bestorp samhälle förses med kommunalt vatten. 

 Grundvattenströmningen inom sågverksområdet, kolmileområdet och 
spånupplaget är riktad mot Längdviken alternativt mot viken mellan 
Sågareholmen och Korpberget. Det grundvatten som skyddet skulle beröra 
utgörs därmed endast av det grundvatten som bildas inom 
undersökningsområdet. 

 Att någon i framtiden skulle anlägga en brunn inom området för att utnyttja 
exempelvis för bevattning bedöms inte vara troligt då närheten till vikarna 
innebär att det är lättare att ta vatten därifrån. 

Vid framtagning av riktvärden vägs dessa olika riktvärden samman till ett sammanvägt 
riktvärde. Detta innebär att det i vissa fall är ett av dessa tre riktvärden (t.ex. hälsorisk-
värdet) som styr det sammanvägda riktvärdet och i andra är flera av riktvärden i samma 
nivå.  

Riktvärden har tagits fram för de ämnen där halter över rapporteringsgräns uppmäts på 
området, d.v.s. för dioxin, klorfenoler, fenoler/kresoler. Vissa ämnen, exempelvis 
metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, har påvisats i endast ett fåtal prov eller har 
inte detekterats över huvud taget och bedöms vara av mindre betydelse för bedömning 
av påverkansområdets storlek eller inte vara styrande för en eventuell saneringsåtgärd. 
Platsspecifika riktvärden har tagits fram för dessa ämnen för att försäkra att inga miljö- 
eller hälsorisker från dessa ämnen föreligger.  

Riktvärden har beräknats huvudsakligen för massor ovanför grundvattenytan. Spridning 
av föroreningar från massor som ligger under grundvattenytan beaktas separat (se 
avsnitt 6.4). 
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Markanvändning och exponeringsantaganden 

Riktvärden har beräknats för tre olika markanvändningar: 

 Bostäder och förskola: Riktvärden är baserad på scenario för känslig 
markanvändning, vilket innebär inga begränsningar på markanvändning. 
Konsumtion av grönsaker/rotsaker som odlats på området antas ske (den antagna 
konsumtionen motsvarar cirka 10% av den genomsnittlig konsumtion i Sverige). 
Området har kommunalt dricksvatten och därför har inget intag av grundvatten 
som uttas inom området antagits.  

För att skydda markmiljön tillämpas de generella riktvärdena för skydd av 
markmiljön enligt KM, vilket innebär att markens funktioner inte är begränsande 
för markanvändningen.  

 Båtklubben och området kring båtklubben: Området används för fritid och 
rekreation, vilket även inkluderar verksamheten inom båtklubben. Vistelse för 
både barn och vuxna på området kan ske relativt ofta (som för arbetstid) och då 
antas halva vistelsen ske inomhus och halva vistelsen ske utomhus. Exponering 
antas dock vara mindre än vid bostäder, och därför används scenariospecifika 
modellparametrar för MKM. Ett begränsat intag av växter från området antas. 
Mängden motsvarar en begränsad konsumtion av svamp och bär (1 kg/år). Ingen 
konsumtion av dricksvatten från brunnar inom området antas eftersom området 
har kommunalt dricksvatten. 

För att skydda markmiljön tillämpas de generella riktvärdena för skydd av 
markmiljön enligt KM, vilket innebär att markens funktioner inte är begränsande 
för markanvändningen.  

 Spånupplag. Området kan användas som strövområde för fritid och rekreation. 
Vistelsetid på området är begränsat, och människor vistas endast utomhus. Ett 
begränsat intag av växter från området antas. Mängden motsvarar en begränsad 
konsumtion av svamp och bär (1 kg/år). Igen konsumtion av dricksvatten från 
brunnar inom området antas.  

För mark inom spånupplaget används skydd av markmiljön enligt MKM. Detta 
innebär att markens processer fungerar till den grad som behövs för en 
begränsad användning av området, exempelvis, tillväxt och gräs och buskar, 
men inte nödvändigtvis för mera krävande markanvändningar, exempelvis 
odling av grödor. 

I tabell 6-2 ges en sammanställning över vilka exponeringsvägar som beaktas vid 
beräkning av hälsoriktvärdet och vilka antaganden som gjorts avseende exponering med 
hänsyn till aktuell markanvändning. 

De antaganden som görs i Naturvårdsverkets generella modell vad gäller 
markförhållanden (torrdensitet, porositet, halt av organiskt material) och halten av löst 
organiskt material i grundvatten bedöms vara relevanta för den f.d. brädgården. Därför 
görs inga platsspecifika anpassningar av dessa parametrar vid beräkning av riktvärden 
för bostäder och förskola. I spånupplaget och inom stora delar av det f.d. sågområdet 
består marken till stor del av bark och spånrester. I dessa områden bedöms ett 
representativt värde för andelen organiskt material i mark vara 15 % och för 
koncentrationen löst organiskt material i grundvatten vara 30 mg/l. Dessa halter av 
organiskt material ligger utanför det intervall där den generella modellen anses vara 
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tillämpbar för att beräkna risker vid spridning av föroreningar. Av den anledningen görs 
en separat bedömning av spridning av föroreningar från områdena i avsnitt 6.4. 

Tabell 6-2 Antaganden om exponeringsvägar och exponeringstider för 
hälsoriskbaserade riktvärden, samt krav på miljöskydd, grundvattenskydd och 
antaganden om spridning. d/år=dagar/år. 

Exponeringsväg Känslig 
markanvändning 

Rekreation intensiv Rekreation låg 
utnyttjande 

Bostäder/förskola/
servicehus 

Båtklubben och 
omgivning 

Spånupplag 

Intag av jord 365 d/år vuxna 
365 d/år barn 

200 d/år vuxna 
200 d/år barn 

60 d/år vuxna 
60 d/år barn 

Hudkontakt 120 d/år vuxna 
120 d/år barn 

90 d/år vuxna 
90 d/år barn 

30 d/år vuxna 
30 d/år barn 

Inandning av damm 365 d/år vuxna 
365 d/år barn 

200 d/år vuxna 
200 d/år barn 

60 d/år vuxna 
60 d/år barn 

Inandning av ångor 365 d/år vuxna 
365 d/år barn 

200 d/år vuxna 
200 d/år barn 

60 d/år vuxna 
60 d/år barn 

Andelen av tid 
inomhus 

100% 50% 0 

Utspädning porluft till 
inomhus- och 
utomhusluft 

Inne 1/ 6000 
Inne 1/ 6000 

Ute 1/ 600000 
Ute 1/ 600000 

Intag av grundvatten Ej beaktat Ej beaktat Ej beaktat 

Intag av växter odlat 
på området 

14.6 kg/år vuxna 
9.1 kg/år barn 

Barn och vuxna  
1 kg/år 

vilt växande bär/svamp

Barn och vuxna  
1 kg/år 

vilt växande bär/svamp

Scenarispecifika 
modellparametrar 

KM MKM MKM 

Halt organisk kol (%) i 
jord 

2% 15% 15% 

Löst organisk kol i 
grundvatten 

3 mg/l 30 mg/l 30 mg/l 

Utspädning, porvatten 
till ytvatten 1) 

500 1100 500 

Skydd av markmiljö KM MKM MKM 

1) Se avsnitt 2.8. 
 
De sammanvägda platsspecifika riktvärdena visas i tabell 6-3. För riktvärden som 
markeras med gul färg är det hälsorisker som styr riktvärdet och för riktvärden som 
markeras grönt är det risker för markmiljön som styr riktvärden. För riktvärden som 
markeras med blått är det risker för den akvatiska miljön vid spridning av föroreningar 
till ytvatten som styr riktvärdet. För arsenik, är det justering av riktvärdet för att ta 
hänsyn till bakgrundshalten som styr riktvärdet.  
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Tabell 6-3  Sammanvägda platsspecifika riktvärden (mg/kg TS förutom för dioxin som 
anges i mg TEQ/kg TS) för jord, Bestorp. Färgmarkeringar förklaras i texten. 

 Bostäder och 
förskola 

Båtklubben Spånupplag 

Arsenik 10 10 10 

Barium 200 200 300 

Bly 60 200 400 

Kadmium 0.70 4.0 2.0 

Koppar 80 80 200 

Zink 250 250 500 

Bensen 0.15 10 30 

Toluen 7.0 10 50 

Etylbensen 10 10 50 

Xylen 10 10 50 

Alifat >C16-C35 100 100 1 000 

Aromat >C8-C10 10 10 50 

Aromat >C10-C16 3.0 3.0 15 

Fenol 2.0 20 12 

Kresoler 3.0 3.0 15 

Monoklorfenoler 0.50 0.50 5.0 

Diklorfenoler 0.50 0.50 5.0 

Triklorfenoler 0.50 0.50 5.0 

Tetraklorfenoler 0.50 0.50 5.0 

Pentaklorfenol 0.50 0.50 5.0 

Dioxin (TCDD-ekv) 0.000020 0.000060 0.00010 

PAH L 3.0 3.0 15 

PAH M 3.0 10 40 

PAH H 1.2 2.5 10 
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Hälsorisker 

Hälsoriskbaserade riktvärden utgår från toxikologiska referensvärden (för oralt intag av 
dioxiner och pentaklorfenol heter referensvärdet TDI, det tolerabla dagliga intaget), som 
uttrycks i mg förorening/kg kroppsvikt och dag. Referensvärden motsvarar den 
exponering under vilka inga hälsorisker förväntas uppkomma. Riktvärdena baseras 
generellt på att 50 % av TDI kan tas i anspråk av det förorenade området. För dioxiner 
är dock intaget från övriga källor en stor andel av TDI-värdet, varför det förorenade 
området får bidra endast en mindre andel (10%) av TDI-värdet.  

De platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden som har beräknats redovisas i tabell 6-4. 
Värden markerade i mörkgrått anger att hälsoriktvärdet är det som styr det integrerade 
riktvärdet i tabell 6-3. Detta är fallet för arsenik, bly, kadmium och bensen samt 
dioxiner och tyngre PAH-föreningar (PAH- M och PAH-H) för markanvändning 
bostäder/förskola. För delområdet båtklubben är hälsorisker styrande för det integrerade 
riktvärdet endast för arsenik och dioxiner. För spånupplaget styrs det integrerade 
riktvärdet av hälsorisker endast för arsenik. Värden som markeras med ljusgrått 
indikerar att det hälsoriskbaserade riktvärdet är i samma storleksordning som det 
integrerade riktvärdet, dvs där hälsorisker kan uppkomma vid halter kring riktvärdet.  

Tabell 6-4 Hälsoriskbaserade riktvärden (mg/kg TS förutom för dioxin som anges i 
mg TEQ/kg TS), Bestorp. Färgmarkeringar förklaras i texten. 

 Bostäder och 
förskola 

Båtklubben Spånupplag 

Arsenik 0.74 7.2 11 
Barium 500 2300 4600 
Bly 64 210 590 
Kadmium 0.67 4.6 6.2 
Koppar 2400 17000 22000 
Zink 2900 19000 26000 
Bensen 0.16 12 85 
Toluen 19 1300 13000 
Etylbensen 69 3800 9700 
Xylen 17 1200 14000 
Alifat >C16-C35 37000 260000 710000 
Aromat >C8-C10 58 1900 5300 
Aromat >C10-C16 150 3400 6700 
Fenol 20 890 1100 
Kresoler 32 1400 1700 
Monoklorfenoler 4.3 190 310 
Diklorfenoler 5.7 180 290 
Triklorfenoler 180 5600 13000 
Tetraklorfenoler 50 1700 2700 
Pentaklorfenol 1.3 70 82 
Dioxin (TCDD-ekv) 0.000020* 0.000060* 0.00017 
PAH L 33 1600 5700 
PAH M 3.1 170 980 
PAH H 1.1 11 30 
* avrundat värde 
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Miljörisker  

Generella riktvärden för skydd av markmiljön (se tabell 6-5) har använts för bedömning 
av miljörisker. Generella riktvärden skyddar markfunktioner till den skyddsnivå som är 
lämplig för markanvändningen, samt skyddar djur som vistas på området. Att 
föroreningar, exempelvis dioxiner, bioackumuleras i näringskedjan har beaktats vid 
framtagning av de generella riktvärdena.  

Värden markerade i mörkgrått anger att riktvärde för miljö är det som styr det 
integrerade riktvärdet och värden som markeras med ljusgrått markerar att riktvärdet 
ligger i samma storleksordning som det integrerade riktvärdet. 

Riktvärden för känslig markanvändning har använts för Bostäder/förskola och för 
Båtklubben eftersom markens kvalitet skall möjliggöra en funktionell markmiljö och 
inte innebära några restriktioner för de biologiska markfunktionerna.  

För spånupplaget däremot har riktvärden för mindre känslig markanvändning använts 
eftersom kraven på markmiljöns funktioner inte är lika stora. Området är idag bevuxet 
med sly och gräs, och är ganska svåråtkomligt på grund av att området är kuperat, och 
vissa delar väldigt sankt. Kravet på markfunktioner inom spånupplagsområdet kommer 
inte att ökas, eftersom inga planer att ändra markanvändningen finns.  

Tabell 6-5 Riktvärden för skydd av markmiljö (mg/kg TS förutom för dioxin som 
anges i ng TEQ/kg TS). Färgmarkeringar förklaras i texten. 

 Bostäder och 
förskola 

Båtklubben Spånupplag 

Arsenik 20 20 40 
Barium 200 200 300 
Bly 200 200 400 
Kadmium 4 4 20 
Koppar 80 80 200 
Zink 250 250 500 
Bensen 10 10 50 
Toluen 10 10 50 
Etylbensen 10 10 50 
Xylen 10 10 50 
Alifat >C16-C35 100 100 1000 
Aromat >C8-C10 10 10 50 
Aromat >C10-C16 3 3 15 
Fenol 20 20 40 
Kresoler 3 3 15 
Monoklorfenoler 0.5 0.5 5 
Diklorfenoler 0.5 0.5 5 
Triklorfenoler 0.5 0.5 5 
Tetraklorfenoler 0.5 0.5 5 
Pentaklorfenol 0.5 0.5 5 
Dioxin (TCDD-ekv) 0.00025 0.00025 0.002 
PAH L 3 3 15 
PAH M 10 10 40 
PAH H 2.5 2.5 10 
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Spridningsrisker 

Skyddet mot spridning till ytvatten har lagts så att beräknade halter i Längdviken och 
viken mellan Sågareholmen och Korpberget ska understiga de haltkriterier som används 
för ytvatten i modellen för generella riktvärden.  

Vid beräkning av riktvärden för skydd av ytvattenmiljön har utspädningsfaktorer för 
porvatten i ytvatten tagits från avsnitt 2.8. Två olika utspädningsfaktorer har används – 
en för grundvattenflödet till viken utanför spånupplaget (mellan Sågareholmen och 
Korpberget) och en för grundvattenflödet till viken utanför sågområdet (Längdviken). 
Utspädning i spånupplaget antas för markanvändningarna ”Bostad och förskola” samt 
”Spånupplaget”, och utspädning i Längdviken antas för markanvändningen 
”Båtklubben”. 

Riktvärdena för skydd av ytvatten visas i tabell 6-6. Värden som markeras i mörkgrått 
styr det integrerade riktvärdet och värden som markeras med ljusgrått ligger i samma 
storleksordning som det integrerade riktvärdet. Spridning till ytvatten styr riktvärdet 
främst för lättare aromatiska ämnen som bensen, toluen, fenoler och kresoler, men även 
för dioxiner för spånupplaget, och för kadmium vid alla markanvändningar.  

Tabell 6-6 Riktvärden för skydd av ytvattenmiljö (mg/kg TS förutom för dioxin som 
anges i ng TEQ/kg TS). Färgmarkeringar förklaras i texten. 

 Bostäder och 
förskola 

Båtklubben Spånupplag 

Arsenik 45 99 45 
Barium 6000 13000 6000 
Bly 450 990 450 
Kadmium 2 4.4 2 
Koppar 300 660 300 
Zink 1200 2600 1200 
Bensen 4.3 62 28 
Toluen 6.7 100 47 
Etylbensen 18 280 130 
Xylen 14 220 99 
Alifat >C16-C35 410000 690000 310000 
Aromat >C8-C10 90 1500 670 
Aromat >C10-C16 66 1000 480 
Fenol 2.2 28 13 
Kresoler 2.8 38 17 
Monoklorfenoler 3.1 47 21 
Diklorfenoler 3.6 57 26 
Triklorfenoler 30 480 220 
Tetraklorfenoler 2.5 41 19 
Pentaklorfenol 3.2 52 24 
Dioxin (TCDD-ekv) 0.000098 0.00022 0.0001 
PAH L 22 350 160 
PAH M 14 200 90 
PAH H 18 90 41 
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6.2.3 Riktvärden för sediment 

Riktvärden avseende hälsorisker och miljörisker för dioxin i sediment har tagits fram. 

Hälsorisker 

Tänkbara exponeringsvägar för sediment är hudkontakt med förorenade sediment, t ex 
vid sjösättning av båtar, upptagning av ankare och draggar och direkt intag av sediment 
till följd av hand-mun överföring av sediment som fastnat på händer. Även vid bad kan 
hudkontakt med sediment vara en relevant exponeringsväg. Sediment är inte 
exponerade för luft, varför damning inte har beaktats.  

Exponeringstiden för förorenade sediment är sannolikt mycket liten, med exponering 
vid få tillfällen per år och exponering under en mycket kort tid vid varje tillfälle. Vid 
beräkning av riktvärden har en exponeringstid av 15 dagar per år antagits, vilket 
motsvarar en daglig exponeringstid på en timma. Scenariospecifika modellparametrar 
för MKM används. 

Det resulterande riktvärdet för hälsorisker vid exponering för sediment är 
700 ng TEQ/kg TS. Även detta riktvärde tar hänsyn till exponering av dioxiner från 
andra källor, och exponering för förorenade sediment får bidra med endast 10% av TDI-
värdet.  

Miljörisker 

Uppmätta halter i sediment kan även jämföras ett kanadensiskt miljöriskbaserat 
riktvärde (PEL - probable effects level) över vilka effekter kan börja observeras. 
Riktvärdet på 21,5 ng TEQ/kg TS (CCME, 2001) är baserat huvudsakligen på en 
sammanställning av koncentrationer av dioxiner uppmätta i fältundersökningar av 
sediment där biologiska effekter också observerats.  

Utöver en riskbaserad jämförelse med platsspecifika riktvärden kan halterna i 
sedimenten i Stora Rängen även jämföras med uppmätta halter med några andra 
dioxinförorenade områden som har undersökts inom ramen för Naturvårdsverkets 
efterbehandlingsarbete, se tabell 6-7. Dessa halter ska jämföras med den maximalt 
uppmätta halten av dioxin i sediment inom föreliggande undersökning som är 
18 000 ng TEQ/kg TS. 

Tabell 6-7 Maxhalter av dioxiner i sediment vid några andra dioxinförorenade 
områden. 

Området Sediment Maxhalt av dioxiner 

ng TEQ/kg TS 

Referens 

Töcksmarks Bön (doppning) Strandnära 28 Kemakta (2012) 

Hannäs (doppning) Strandnära, nedanför 
spån och bark deponi 

39 Kemakta (2011b) 

Kålsäter (doppning) Spån och bark i å-
sediment 

1 200 Kemakta (2011a) 

Marieberg (doppning) Älvsediment 41 Kemakta, (2007) 

Riddarhyttan (doppning) Sjösediemnt 20 Kemakta, (2006) 

Ydrefors (doppning) Sjösediment, strandnära 
100m nedanför doppning 

4 800 Kemakta, (2011c) 

Sex stycken dioxinförorenade 
områden 

 41-110 SGU (2006) 
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6.2.4 Jämförelsekriterier för grundvatten 

Det haltkriterium för dioxin som anges i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för skydd 
av grundvatten uppgår till 0,0002 ng TEQ/l, vilket är 10 % av det holländska 
interventionsvärdet för grundvatten (RIVM, 2001). Interventionsvärdet anger en halt 
över vilken allvarliga risker för människor och miljön indikeras och där åtgärder 
normalt bör vidtas. 

En jämförelse av storleksordningar kan även göras med andra dioxinförorenade 
områden i Sverige, se tabell 6-8. 

Den högsta halten som uppmätts i föreliggande undersökning (upperbound värdet) är 
0,8 ng TEQ/l. 

Tabell 6-8 Sammanfattning av dioxinhalter i grundvatten vid andra dioxinförorenade 
områden som har undersöks inom ramen för Naturvårdsverkets efterbehandlingsarbete. 

Område Halt grundvatten 
(ng TEQ/l) 

Referens 

Marieberg 0,00004-1,5 Kemakta (2007)

Töcksmarks Bön < rg – 1,3 Kemakta (2012)

Scharins 0,066-6 Kemakta (2004b)

Riddarhyttan 0,00009-0,89 Kemakta (2006)

Ydrefors 0,00016-0,14 Kemakta (2011c)

Svartvik 55 Ramböll (2004)

Kålsäter 0,16-38 Kemakta (2011a)
* rg = rapporteringsgränsen  

6.3 Föroreningssituationen 

I detta avsnitt ges en sammanvägd bedömning av föroreningssituationen inom området 
för det före detta sågverket i Bestorp utifrån de tidigare undersökningarna (WSP, 2008) 
samt de undersökningar som har genomförts av Kemakta under 2011.  

Jämförelse av uppmätta halter av metaller, dioxiner och klorfenoler mot platsspecifika 
riktvärden för de tre delområdena visas i tabell 6-9, och jämförelse av uppmätta halter 
av bensen, PAH-föreningar, summa fenol och kresol samt summa övriga fenoler mot 
platsspecifika riktvärden för båtklubbsområdet och upplagsområdet visas i tabell 6-10.  

Metallerna antimon, kobolt, krom, nickel, molybden och vanadin har inte inkluderats i 
tabellen eftersom uppmätta halter ligger i nivå med bakgrundshalter (se tabell 6-1). 
Kvicksilver har inte heller inkluderats i tabellen eftersom inga detekterbara halter 
kvicksilver har påträffats i föreliggande undersökningen. Även arsenik och bly 
förekommer i halter kring bakgrundsnivå, men har inkluderats i tabeller för att visa att 
det inte finns några hälso- och miljörisker från dessa ämnen. 

I den f.d. brädgården (nuvarande bostadsområdet) är dioxiner dimensionerande för 
hälso- och miljörisker eftersom endast dioxiner finns i halter som överskrider det 
platsspecifika riktvärdet.  

I spånupplaget överskrider dioxiner det platsspecifika riktvärdet i två punkter, och även 
i detta område är dioxiner dimensionerande för hälso- och miljörisker. Bariumhalten i 
ett prov och kadmiumhalten i ett prov överskrider platsspecifika riktvärden, men 
medelhalten och 75-percentilen ligger under riktvärdet och därför bedöms att det inte 
finns några miljö- eller hälsorisker från dessa ämnen i upplagsområdet.  
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Tabell 6-9 Uppmätta halter av vissa metallföroreningar, dioxiner och klorfenoler 
(pentaklorfenol och summa klorfenoler) i tre delområden, jämförelse med platsspecifika 
riktvärden (Data från WSP, 2008 och från föreliggande undersökning). 

 As Ba Cd Cu Pb Zn Dioxiner Penta-
klorfenol 

summa 
klorfenoler 

 
mg/kg TS 

ng TEQ/kg 
TS 

mg/kg TS 

Båtklubbsområdet 
Antal analyserade 
prover 

16 17 17 17 17 17 57 24 24 

Min 1,02 19,8 0,10 7,84 5,10 30,10 0,00 0.01 0,01 
Max 6,95 717 2,35 83,7 48,5 478 190000 49.9 71 
Medel 3,8 186 0,5 27,1 20,8 163,1 9998 4.21 6,57 
Median 3,9 152 0,4 18,9 21,6 130,0 530 0.06 0,19 
75-percentil 5,0 181 0,7 29,1 33 204 4200 0.4225 0,5525 

95-percentil 6,8 527 1,5 79,9 41,7 433,2 46800 24.31 35,5 

Platsspecifika 
riktvärden 

10 200 4 80 200 250 60 0.5 0,5 

Antal prov över 
platsspecifikt riktvärde

0 2 0 1 0 3 47 6 
 

Upplagssområdet 
Antal analyserade 
prover 

9 13 12 13 12 13 13 1 1 

Min 1,00 28,2 0,21 4,88 3,28 34,40 4,90 0.32 0,46 
Max 4,54 318 2,75 30,4 37,9 223 640 0.32 0,46 
Medel 2,0 146 1,0 13,5 10,9 101,3 129 0.32 0,46 
Median 1,3 119 1,0 10,8 8,1 102,0 30,0 0.32 0,46 
75-percentil 2,0 190 1,2 17,8 11,8 119 79 0.32 0,46 
95-percentil 4,5 257 2,2 23,6 25,5 196,6 634 0.32 0,46 
Platsspecifika 
riktvärden 

10 300 2 200 400 500 100 5 5 

Antal prov över 
platsspecifikt riktvärde

0 1 1 0 0 0 2 0 0 

Bostadsområdet 
Antal analyserade 
prover 

3 3 3 3 3 3 14 1 1 

Min 5,7 62,3 0,10 13,9 12,80 38,10 3,10 0.01 0,18 
Max 10 119 0,1 24,9 15,5 51,9 80 0.006 0,18 
Medel 7,4 88,9 0,1 21,0 14,6 43,5 17,46 0.01 0,18 
Median 6,5 85,3 0,1 24,3 15,4 40,4 5,25 0.01 0,18 
75-percentil 8,2 102 0,1 24,6 15,5 46,2 6,73 0.006 0,18 
95-percentil 9,7 116 0,1 24,8 15,5 50,8 78,7 0.006 0,18 
Platsspecifika 
riktvärden 

10 200 0,7 80 60 250 20 0.5 0,5 

Antal prov över 
platsspecifikt riktvärde

0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 

I upplagsområdet finns även fenoler och kresoler i samma nivå som det platsspecifika 
riktvärdet. Medelhalten av dessa föroreningar är dock under det platsspecifika riktvärdet 
och därför bedöms riskerna med dessa föroreningar vara liten. Även övriga alkylfenoler 
finns inom området i samma nivå som fenoler och kresoler. Det är svårt att utvärdera 
risken för dessa ämnen eftersom underlag för bedömning av deras toxicitet inte har 
sammanställts. Det är troligt att de har liknande eller lägre toxicitet än fenol och 
kresoler. Nyligen har en utvärdering av toxiciteten av ett antal alkylfenoler (gjorts av 
WHO (2011) där toxiciteten av ett antal fenoler antogs vara i samma storleks ordning 
som fenol.  
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Bensen förekommer inte i halter som överskrider platsspecifika riktvärden. Lätta 
aromatisk föroreningar har uppmätts i relativt låga halter i mark, men förekommer i 
förhöjda halter i grundvatten. Därför har spridning av dessa föroreningar med 
grundvatten uppmärksammats i riskbedömningen.  

I det f.d. sågområdet (nuvarande båtklubben) är dioxinhalten i ett stort antal prover över 
det platsspecifika riktvärdet. Även i detta område är dioxiner dimensionerande för 
miljö- och hälsorisker. Halterna av klorfenoler i ett mindre antal prov överskrider det 
platsspecifika riktvärdet.  

Barium-, koppar- och zinkhalterna samt halten av PAH-H överskrider platsspecifika 
riktvärden i ett litet antal prover men eftersom medelhalten och 75-percentilen ligger 
under riktvärdet och bedöms det inte finnas några miljö- eller hälsorisker från dessa 
ämnen i båtklubbsområdet. 

Tabell 6-10 Uppmätta halter (mg/kg TS) av bensen, PAH-föreningar samt fenoler och 
kresoler i båtklubbsområdet och spånupplag, jämförelse med platsspecifika riktvärden. 
(Data från föreliggande undersökning) 

Bensen PAH-L PAH-M PAH-H Summa fenol 
och kresoler 

Summa övriga 
fenoler 

Båtklubbsområdet 
Antal prover 14 16 16 16 11 11 
Min 0.01 0.13 0.25 0.09 0.10 0.10 
Max 0.123 2 4.1 5 12.6 22.16 
Medel 0.03 0.30 1.80 1.19 2.20 3.10 
Median 0.01 0.15 1.42 0.51 0.82 0.31 
75%-percentil 0.03 0.249 3.525 1.0475 2.12 2.765 
95%-percentil 0.07815 0.77 3.8 4.925 8.5 13.495 
Platsspec. Riktvärden 10 3 10 2.5 20 a) 
Prov över PSRV 0 0 0 2 0  
Upplagsområdet 
Antal prover 6 7 7 7 4 4 
Min 0.01 0.15 0.25 0.11 0.10 0.10 
Max 0.062 0.568 5 1.5 13.4 28.01 
Medel 0.02 0.29 2.07 0.63 6.70 9.39 
Median 0.01 0.28 1.90 0.39 6.65 4.73 
75%-percentil 0.031 0.305 2.79 0.8875 13.25 14.0225 
95%-percentil 0.056 0.4936 4.37 1.38 13.37 25.2125 
Platsspec. Riktvärden 30 15 40 10 12 a) 
Prov över PSRV 0 0 0 0 2  

a) Inga platsspecifika riktvärden har beräknats för fenolföreningar i denna grupp eftersom 
ämnesspecifika underlagsdata saknas. 

 

6.3.1 Avgränsning av föroreningar 

I figurerna 6-1 till 6-4 jämförs uppmätta halter av dioxiner med platsspecifika riktvärden 
genom att visa kvoten av uppmätt halt och riktvärdet. Varje punkt representeras av den 
maximala halten av dioxin som har uppmätts i punkten.  

I denna undersökning har analys med avseende på dioxiner oftast gjorts endast av prov 
från ett skikt i varje provpunkt. Vid vissa provpunkter i sågområdet har flera skikt 
analyserats för att kontrollera fördelning av föroreningarna i djupled, men generellt har 
inte föroreningar kunnat avgränsas med djupet. Fördelning av föroreningar med djupet 
diskuteras nedan. 
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Sågområdet (nuvarande båtklubben) 

Av figur 6-1 framgår att dioxin påvisas i halter över platsspecifikt riktvärde i stort sett 
över hela området förutom i den nordöstra delen, där tjärfabriken har legat, där dioxin 
inte har analyserats. Mycket höga dioxinhalter, som överskrider riktvärdet med minst en 
faktor 10 förekommer under båthuset och i ett stort område kring båthuset. Mycket höga 
halter förekommer även i östra delen av området, längs nuvarande vägar. 

Sågområdet har delats upp i fyra delområden (se figur 6-1): 

 Mycket högförorenat område kring norra delen av såghuset (båthuset). Inom 
detta område finns de högsta föroreningshalterna i ytnära jord, dock inte i 
ytskiktet. I vissa provpunkter finns den högsta halten i skikt kring 0,5 m 
(exempelvis KJ12, KJ13, KJ57, KJ14). Uppmätta halter av dioxin överskrider 
riktvärdet med mellan hundra och tretusen gånger. En avgränsning av 
utbredningen med djupet har gjorts i ett fåtal punkter. I provpunkt KJ57, där den 
högsta dioxinhalten har påvisats (190 000 ng TEQ/kg TS) är dioxinhalten i det 
djupaste provtagna skiktet 79 ng TEQ/kg (2,5-3,0 m i lera). Det finns en tendens 
till lägre dioxinhalter i lerskiktet under fyllnadsmaterialet, men i vissa punkter 
har dioxiner transporterats ganska långt in i lerskiktet.  

 Barkutfyllnad öster om såghuset (intill strandkanten). Uppmätta halter av 
dioxiner överskrider riktvärdet mellan 5 och 25 gånger. I denna del av området 
är det inte möjligt att se ett mönster till fördelningen av massorna med djupet. 
Bark och spån utfyllnaden har ett djup av cirka 4 m vid strandkanten men 
mäktigheten minskar upp mot den gamla strandlinjen (gränsen mellan 
barkområdet och det högförorenade området), se figur 2-3. 

 Högförorenat område i södra delen av området. Även i detta område är det få 
provpunkter där dioxinanalys har gjorts på mer än ett skikt. Marken består 
generellt av fyllnadsmaterial (inklusive rivningsrester) över lera. Generellt 
förekommer de högsta dioxinhalter i ytskikt (förutom i punkter där nytt material 
har lagts ut) och dioxinhalterna verkar avta med djupet. I två punkter (KJ17 och 
KJ18) har analys av dioxiner i lera under fyllnadsmaterial genomförts och 
halterna var lägre i leran än i ytskiktet. Det finns dock exempel på punkter 
(exempelvis KJ11) där höga dioxinhalter förekommer även i eller under 
lerskiktet.  

 Förorenat område i norra delen av området. I detta delområde har dioxin 
analyserats i som mest ett prov per provpunkt. Förekomsten av dioxiner bedöms 
dock vara ett resultat av dropp och spill vid upplag eller transport av doppat 
virke, varför föroreningshalter bedöms vara högst i ytligt material och avta med 
djupet. Marken inom delområdet består huvudsakligen av kolrester över lera. I 
en provpunkt förekom rivningsrester (tegel mm) med höga dioxinhalter. Därför 
görs bedömningen att dioxiner huvudsakligen förekommer i kolrester eller annat 
fyllnadsmaterial (exempelvis rivningsrester) och endast den översta lerskiktet 
antas vara förorenat. 

  



2012-06-29 

 71

Upplagsområdet 

Upplagsområdet har delats upp i två delområden (se figur 6-2): 

 Spånhögen 

 Övrigt upplagsområde 

Spånhögens läge framgår av flygfotot från 1929, se figur på rapportens framsida och i 
figur 5-3. 

I figur 6-2 redovisas kvoten av uppmätt halt av dioxin och riktvärdet för provpunkter 
inom upplagsområdet. Halter över platsspecifika riktvärdet påvisas endast i spån-
material i området där spånhögen var belägen. Av flygfoton framgår att det går en 
transportbana eller liknande från området där justerverket låg till toppen av spånhögen. 
Med detta som grund görs bedömningen att spånhögen utgjordes av material som 
uppkom i justerverket. Eftersom virket hanterades i justerverket efter det att materialet 
hade impregnerats, är det rimligt att spånmaterialet innehåller förhöjda halter av dioxin. 
Varför lägre dioxinhalter har påvisats i spånmaterial inom det övriga upplagsområdet är 
oklart.  

Baserat på flygfoton från 1929 görs bedömningen att spånhögen har varit uppåt tio 
meter hög. Hur mycket som kvarstår av spånhögen idag är oklart. I dag är en stor del av 
området där spånhögen var belägen 1929 utfyllt och markytan ligger idag cirka fyra 
meter högre än markytan inom det övriga upplagsområdet. En del av högen ligger dock 
nedanför slänten och är täckt med ett tunnare lager nytt material. På höjden ligger ett 
flertal enfamiljshus och en lekplats, se figur 2-2. Proverna där höga halter av dioxin har 
påvisats ligger i det som idag utgör släntfot, se figur 6-2, och sammanfaller med det som 
1929 var den västra kanten av spånhögen. Här har spånlagret en mäktighet på två till tre 
meter.  

Två provpunkter är även förlagda inom lekplatsen. Syftet med dessa provpunkter var 
bland annat att kartlägga förekomsten av dioxin inom en annan del av spånhögen. 
Provtagningen har visat att fyllnadsmassorna under lekplatsen består av sandig, grusig 
lera ned till åtminstone 2,6 - 3 meters djup där borrstopp erhölls på grund av förekomst 
av större sten eller block. Något spån påvisades inte. Det ska dock noteras att nivån där 
borrstopp erhölls ligger cirka en meter högre än den nivå där spånmaterial har påvisats i 
släntfoten. Det går därför inte att utesluta att spånmaterial förekommer även under det 
område som idag är utfyllt. Analys av ytligt material inom lekplatsen och av 
fyllnadsmaterialet visade ingen förekomst av dioxinförorening. 

Dioxinhalter i mark i östra delen av upplagsområdet är inte undersökta. Spån och bark 
är inte vanligt förekommande i östra delen av området, och därför förväntas inga 
förhöjda dioxinhalter. Det kan dock inte uteslutas att dioxiner kan förekomma som 
resultat av spill eller dropp under transport av virke från sågen till brädgården.  

Brädgården 

I figur 6-3 och figur 6-4 redovisas kvoten av uppmätt halt av dioxin och riktvärdet för 
provpunkter i brädgården. Figur 6-3 visar resultatet för prov som är uttagna i dagens 
markyta. Huvuddelen av de prover som har analyserats visar på låga halter av dioxin i 
dagens markyta. I ett prov uttaget vid en gräsyta i anslutning till en parkeringsplats öster 
om förskolan uppmäts dioxin i en halt som överskrider riktvärdet med en faktor två 
knappt. En möjlig förklaring till detta är att det är ett resultat från kontaminering efter 
borrning i djupare skikt i en angränsande punkt vid ett tidigare tillfälle. Vidare påvisas 
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dioxin i en halt som överskrider riktvärdet med en faktor fem i en referenspunkt som 
ligger väster om brädgården, utanför bedömt verksamhetsområde.  

Resultaten som redovisas i figur 6-4 baseras på prover från det som utgjorde markyta då 
verksamheten bedrevs, vilken ligger ungefär en halvmeter under dagens markyta. Halter 
över det platsspecifika riktvärdet förekommer i två samlingsprov från tre provpunkter 
vardera; dels längs ett f.d. transportspår i den östra delen av området, dels i upplagsytor 
i den norra delen av området. I ett samlingsprov från fyra punkter inom en upplagsyta i 
den mellersta delen av området samt i ett prov från områdets norra del uppmäts låga 
halter av dioxin.  

Den bedömning som görs är att dropp och spill från doppat virke har medfört att den 
gamla markytan inom brädgården ställvis innehåller förhöjda dioxinhalter. 
Utbredningen är inte avgränsad i detalj men det är rimligt att anta att dioxin kan 
förekomma ställvis inom hela området för brädgården. Erfarenhetsmässigt görs 
bedömningen att förekomsten av dioxiner inom ett upplagsområde är koncentrerad i ett 
begränsat skikt i vertikalled, typiskt 0-30 cm från den gamla markytan. 

6.3.2 Mängd av föroreningar samt förorenade volymer 

Mängden dioxin inom undersökningsområdet har uppskattats. Beräkningen utgår från 
uppmätta halter av dioxin och en bedömning av volymen förorenade massor i de olika 
delområden som har definierats för undersökningsområdet i föregående avsnitt. 
Skattade dioxinmängder redovisas i tabell 6-11. En mer detaljerad redovisning av hur 
mängden dioxin har beräknats redovisas i bilaga 11. 

Som framgår av nedanstående tabell bidrar sågområdet med knappt 99 % av den totala 
dioxinmängden inom undersökningsområdet. Av resultaten i bilaga 11 framgår att den 
övervägande delen av dioxin inom sågområdet återfinns inom de 700 m2 kring den 
norra delen av såghuset som betecknas Mycket högförorenat område. Här skattas 
mängden dioxin till 47,5 g. Även inom den högförorenade delen av sågområdet 
(6 600 m2) är mängden dioxin betydande, knappt 14 g visar skattningen. 
Barkutfyllnaden och det förorenade området som angränsar till Sågvägen bidrar med 1,0 
respektive 2,0 g dioxin. 

Tabell 6-11. Beräknade mängder dioxin (g) inom undersökningsområdet. 

 Sågområdet Upplagsområde Brädgården Totalt 

Mängd dioxin (g) 64,2 0,7 0,4 65,1 
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Figur 6-1 Förhållande mellan dioxinhalt och platsspecifikt riktvärde inom 
sågverksområdet. Gråmarkerat område indikerar ytan inom vilken halter av dioxin kan 
förekomma i halter över gräns för farligt avfall enligt Avfall Sverige (2007). 
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Figur 6-2 Förhållande mellan dioxinhalt och platsspecifikt riktvärde inom 
spånupplaget. 
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Figur 6-3 Förhållande mellan dioxinhalt och platsspecifikt riktvärde inom f.d. 
brädgården. Provpunkter i dagens markyta. 
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Figur 6-4. Förhållande mellan dioxinhalt och platsspecifikt riktvärde inom f.d. 
brädgården. Provpunkter i markyta då verksamheten bedrevs.  
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6.4 Spridning av föroreningar 

I detta avsnitt görs en uppskattning av läckage av föroreningar från de olika delarna av 
området. 

6.4.1 Infiltration och grundvattenflöden 

Då undersökningsområdet avvattnas i olika riktningar har läckaget beräknats för tre 
olika delområden 

 Sågområdet vilket omfattar området kring såghuset och den södra delen av 
Bonäsudden 1:25 (dvs området söder om Sågvägen) 

 Spånupplaget vilket omfattar den del av Bonäsudden 1:25 där spån har påvisats 
samt södra delen av brädgården 

 Norra delen av brädgården 

Eftersom förorenade massor ligger delvis under grundvattenytan i f.d. sågområdet samt 
i upplagsområdet, kommer vattenflödet genom förorenade massor består dels av 
infiltrerande nederbörd och dels av grundvatten som flödar genom området från 
uppströmsliggande markområden. Min- och maxflöden genom de förorenade massorna 
representeras av fallen där endast infiltrerande nederbörd rinner genom massorna 
respektive fallet där grundvattenbildning från hela avrinningsområdet uppströms de 
förorenade massorna rinner genom massorna. Dessa två fall har använts för att få ett 
uppskattat intervall för spridning av föroreningar från markområdena, se tabell 6-12.  

I brädgården ligger de förorenade massorna troligtvis över grundvattenytan, och därför 
sker spridning endast med infiltrerande nederbörd.  

6.4.2 Läckageberäkningar 

Beräkningar baserade på föroreningshalt i grundvatten 

Läckaget av föroreningar från området i dagsläget har uppskattats utifrån uppmätta 
halter av föroreningar i grundvatten samt bedömt grundvattenflöde.  

Som representativ halt i grundvattnet ansätts medelvärdet av uppmätta halter i prover 
från grundvattenrör inom respektive delområde. Halter som underskrider analysens 
rapporteringsgräns har satts till noll. 

Huvuddelen av avrinningen från området går genom fyllnadsmaterial – och inte genom 
grundvattenakvifären i lera, där grundvattenflödet förväntas vara lågt. Därför är det 
svårt att uppskatta grundvattenflödet utifrån den hydrauliska gradienten i akvifären. 
Men för att kontroller grundvattenflöden som har använts i tabell 6-12 har grundvatten-
flödet även skattats utifrån en hydraulisk konduktivitet, en hydraulisk gradient samt 
bredden och djupet på den förorenade akviferen. För spånupplaget, där grundvattenytan 
ligger inom fyllnadsmaterial som till stor del består av spån, ansätts en hydraulisk 
konduktivitet på 5×10-4 m/s. Inom sågområdet har grundvattenytan generellt legat i lera 
vid de tidpunkter nivån har mätts. Det bedöms dock som rimligt att grundvattnet står 
högre under nederbördsrika perioder och att grundvattnet då kan nå upp till 
fyllnadsmassorna (främst bark, sand och grus) som överlagrar leran. Att basera flödet av 
grundvatten på de hydrauliska egenskaperna för lera riskerar därmed att underskatta 
läckaget av föroreningar. Som representativ hydraulisk konduktivitet för sågområdet 
ansätts därför 1×10-4 m/s. 
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Tabell 6-12 Spridning av organiska föroreningar i grundvatten. e.d.=ej detekterad. 

  Enhet Sågområde Spånupplag Brädgård 
Medelhalter i grundvatten         
WHO-PCDD/F-TEQ upperbound ng/l 0.31 0.11 0.03 
summa klorfenoler µg/l 0.68 e.d. e.d. 
bensen µg/l 0.25 e.d. inga analyser 
summa fenol och kresol µg/l 2.20 inga analyser  inga analyser 
summa alkylfenoler och kresoler µg/l 49.20 inga analyser  inga analyser 
Grundvattenflödet         
Grundvattenflödet (m3/år)   3960 17940 4660 
Grundvattenflödet, endast infiltration 
(m3/år) 

  2640 3240 4660 

Spridning, grundvattenflödet         
WHO-PCDD/F-TEQ upperbound mg/år 1.2 2.0 0.1 
summa klorfenoler g/år 2.7 - - 
bensen g/år 1.0 - -  
summa fenol och kresol g/år 8.7 - -  
summa fenol, alkylfenoler och kresoler g/år 194.8 - -  
Spridning, infiltrerande nederbörd         
WHO-PCDD/F-TEQ upperbound mg/år 0.8 0.4 0.1 
summa klorfenoler g/år 1.8 - - 
bensen g/år 0.7 - -  
summa fenol och kresol g/år 5.8 - -  
summa fenol alkylfenoler och kresoler g/år 129.9 - -  

 
Bredden på den förorenade akviferen sätts till 80 meter, vilket är identiskt med bredden 
på det förorenade markområdet inom både sågområdet och spånupplaget. 

Baserat på uppgifter i SGU:s brunnsdatabas görs bedömningen att djupet ned till berg i 
området i allmänhet är en till fyra meter. Med detta som grund görs ett antagande om 
den förorenade akviferens mäktighet på två meter för såväl sågområdet som 
spånupplaget.  

Med detta som grund skattas grundvattenflöde genom förorenade massor inom såg-
området uppgå till 3 000 m3/år och för spånupplaget till 13 000 m3/år. Vid en jämförelse 
med de grundvattenflöden som använts i beräkningar i tabell 6-12 bedöms intervallet 
vara rimligt. 

Beräkningarna i Tabell 6-12tabell 6-12 indikerar att transporten av dioxin uppgår till 
mellan 1.3 och 3.3 mg TEQ/år. Att en större mängd dioxiner beräknas läcka från 
spånupplaget än från sågområdet beror på att grundvattenflödet genom spånupplaget är 
mycket högre än grundvattenflödet genom sågområdet, även om dioxinhalterna i 
grundvatten är lägre.  

Mängden av andra organiska föroreningar som sprids från området är liten. Mellan 130 
och 195 g fenoler, alkylfenoler och kresoler uppskattas läcka från området varje år. 

Beräkningar baserade på föroreningshalter i mark 

För att minska risken att under- eller överskatta transporten från området genom ytligare 
lager har även en alternativ beräkning av spridning av dioxiner gjorts med en grund-
vattenhalt som uppskattas från medelvärdet av uppmätta halter i fastfas i marken (se 
tabell 6-13). Beräkningarna utgår ifrån medelvärdet av dioxiner i de olika delområdena. 
Medelhalten har omräknats till en grundvattenhalt med ett teoretisk värde på Kd-
effektiv, som beskriver förhållandet mellan fast fas och halt i lösning, inkluderande även 
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förorening bundet till löst organiskt kol). Vid beräkningar används medelvärdet av 
uppmätta DOC-halter i grundvattenrör i respektive område. Basserat på halter av TOC i 
olika material i området har för läckageberäkningarna antagits 2 % för viktsfraktion av 
organisk kol i jord (foc) i den f.d. brädgården och 15 % för foc i spånupplaget samt i det 
f.d. sågområdet.  

Kd-effektiv beräknas enligt Kd-effektiv=Kd/(1+Kdoc*DOC), där Kd-värdet som har 
antagits är Kd=Koc*foc och Kdoc=0,24*Koc. Koc–värdena har tagits från 
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009). Baserat på tillgängligt 
underlagsmaterial bedöms det inte som möjligt att få en mer precis uppskattning av 
läckaget från området än vad dessa beräkningar visar.  

Tabell 6-13 Spridning av dioxiner, uppskattat från dioxinhalter i mark 

Delområde GV-flöde  
(m3/ år) 

Medelhalt i 
jord 

TOC DOC Kd eff Halt i 
lakvatten 

Spridning 
(mg TEQ/år) 

min max ng TEQ/kg % mg/l l/kg ng/l max min 

Fd sågområdet 2 640 3 960 10 000 15 33.6 179 004 0.56 2.21 1.47 

Spånupplag 3 240 17 940 115 15 35.3 17 100 0.007 0.12 0,022 

Fd brädgården 4 660 4 660 7.2 2 28.5 2 800 0.003 0,012 0,012 

 

Beräkningarna visar en total spridning från området mellan 1,5 och 2,3 mg TEQ/år, 
vilket är i samma storleksordning som spridningen som uppskattades utifrån 
dioxinhalterna i grundvatten. 

6.5 Bedömning av hälsorisker 

För att hälsoeffekter kan uppstå måste exponering för föroreningar ske. 
Exponeringsvägar som beaktades i riskbedömningen är direkt oralt intag av jord, 
hudkontakt, inandning av damm, inandning av ångor och konsumtion av växter som 
odlas eller växer vilt på området. Intag av dricksvatten som är förorenat med dioxiner 
beaktas inte (se avsnitt 6.2.2).  

Hälsoeffekter som är förknippade med exponering för dioxiner är främst hälsoeffekter 
som uppkommer från en långsiktig exponering för föroreningar. Exponering för 
dioxiner vid enstaka tillfällen kan ge akuta effekter, till exempel kloracne och andra 
effekter i huden, men detta sker först vid exponering för stora mängder dioxiner. 
Långsiktig exponering för dioxinföroreningar i marken kan orsaka hälsoeffekter på sikt. 
Dioxiner är hormonstörande ämnen som kan orsaka reproduktionsstörningar. Dioxin 
kan också ge neurologiska störningar, minska immunförsvaret och leda till utveckling 
av hormonrelaterade cancerformer. Foster och småbarn är mycket känsliga för 
dioxinexponering, eftersom deras organsystem inte är fullt utvecklade och för att de 
exponeras i större utsträckning än vuxna via modern och via kosten i förhållande till 
deras kroppsvikt. 

6.5.1 Hälsorisker vid vistelse inom markområdet 

Som underlag för att bedöma om dioxiner inom området utgör någon hälsorisk, jämförs 
uppmätta halter av dioxiner med de platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden som har 
tagits fram (se tabell 6-4). Jämförelsen redovisas grafiskt i figur 6-5.  

Inom brädgården/bostadsområdet ligger uppmätta halter av dioxin i jord över det 
platsspecifika riktvärdet i cirka 25% av de analyserade proven. Huvuddelen av dessa 
prover är uttagna 30-80 cm under nuvarande markyta. Dioxinhalten är som högst 80 
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ng TEQ/kg TS i ett samlingsprov, vilket är knappt hälften av det generella riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning. Prov som har tagits i markytan har generellt låga 
dioxinhalter (se figur 6-6) och därför bedöms hälsoriskerna i nuläget vara liten. Vid 
grävning/schaktarbete kan förorenade massor grävas upp till ytan, och därmed kan 
exponering för dioxiner ske. Därför finns en måttlig risk för hälsoeffekter vid eventuellt 
byggnadsarbete, eller annan utveckling av området.  

Inom spånupplaget ligger uppmätta dioxinhalter över riktvärdet för området i två av 13 
analyserade prov. Dessa två prover ligger vid den spånhög som syns på flygfoto (se 
rapportens framsida). I nuläget är dessa massor täckta med fyllnadsmassor, eftersom 
området har fyllts ut och en lekplats etablerat på platsen. Prov tagna i ytjord vid 
lekplatsen visar på låga dioxinhalter. I det övriga området ligger dioxinhalter under det 
platsspecifika riktvärdet. Eftersom massorna med höga dioxinhalter är svåråtkomligt 
bedöms hälsoriskerna vid nuvarande användning av området vara liten. 

Inom det f.d. sågområdet/båtklubbsområdet ligger dioxinhalterna i över 80 % av 
proverna över det platsspecifika riktvärdet, och i många av proverna överskrids 
riktvärdet med mycket stor marginal. Risken för hälsoeffekter vid den nuvarande 
markanvändningen är därför stor. 

Vad gäller klorfenoler är det endast i ett prov inom det f.d. sågområdet där halten är i 
nivå med det hälsoriskbaserade riktvärdet för området (70 mg/kg TS). Risken för 
hälsoeffekter på grund av förekomst av klorfenoler bedöms därför vara liten vid 
nuvarande markanvändning. Förhöjda halter klorfenoler observerades endast i prover 
med höga dioxinhalter, och därför är inte klorfenoler dimensionerande för beslut om 
åtgärder. 
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Figur 6-5 Percentilplott av uppmätta halter av dioxin i jord samt jämförelse med 
hälsoriskbaserade platsspecifika riktvärden för tre olika delområden. 

Risker vid kortvarig exponering 

Lokalt påvisas mycket höga halter av dioxiner i ytjord inuti och i anslutning till 
såghuset (båthuset), se Figur 6-6figur 6-6. I båthuset finns en halt av 54 000 ng TEQ/kg 
TS i ytjord, och utanför huset har en halt på 23 000 ng TEQ/kg TS påvisats i ytjord. 
Dessutom finns halter av över 200 ng TEQ/kg i övriga delar av såghusområdet. I jord 
som är ytnära (prov uttagna ned till 0,4 meter under markytan) finns flera punkter med 
höga halter – upp till 40 000 ng TEQ/kg TS.  

Bedömning av hälsoriskerna från dioxiner utgår från det toxikologiska referensvärdet 
TDI, eller tolerabelt dagligt intag, som bestäms av EU/SCF (2000, 2001). Baserat på det 
tolerabla dagliga intaget av dioxin (0,002 ng TEQ/kg, dag) och en antagen kroppsvikt 
på 15 kg för ett barn, kan jordintaget som motsvarar det tolerabla intaget över en längre 
period beräknas för olika dioxinhalter i marken, se tabell 6-14. Av tabellen framgår att 
ett mycket begränsat intag (mindre än ett gram) av jord med de högsta dioxinhalter kan 
intas för att intaget skall motsvara ett helt års tolerabelt intag. Dessa intag kan jämföras 
med typiskt dagligt intag av jord som är ansatt för mindre känslig markanvändning 
enligt Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden vilket är 20 mg för en vuxen 
och 80 mg för ett barn. 

Tabell 6-14 Jordintaget som motsvarar TDI eller tolerabelt intag över ett år vid olika 
dioxinhalter i jord. 

Dioxinhalt i jord Jordintag som 
motsvarar TDI 

Jordintag som 
motsvarar 

tolerabelt intag 
över ett år 

Jordintag som 
motsvarar 10% av 

TDI 

Jordintag som 
motsvarar 10% av 

tolerabelt intag 
över ett år 

(ng TEQ/kg TS) (mg) (g) (mg) (g) 

500 60 21,9 6 2,19 

1000 30 11,0 3 1,1 

4000 7,5 2,7 0,75 0,27 

20 000 1,5 0,5 0,15 0,05 

40 000 0,75 0,3 0,075 0,03 

54 000 0,56 0,2 0,056 0,02 

 

Dessa beräkningar tar inte hänsyn till att människor exponeras för dioxiner från andra 
källor, exempelvis via livsmedel (fet fisk, mjölk och kött). Denna exponering kan redan 
motsvara en stor andel av det tolerabla dagligt intaget. I Naturvårdsverkets modell för 
riktvärden för förorenade områden antas exponering för dioxiner från andra källor 
utgöra 90 % av det tolerabla dagliga intaget, varför exponering från förorenad mark får 
utgöra endast 10 % av det tolerabla dagliga intaget.  

Det bedöms därför att även korta vistelser på området kan utgöra en ökad risk för 
effekter i ett mer långsiktigt perspektiv. Åtgärder för att minska exponering för dioxiner 
behövs för att minska riskerna för hälsoeffekter på sikt.  
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Figur 6-6 Dioxinhalter i ytjord (0-0,5 meter under markyta). 
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6.5.2 Hälsorisker vid vistelse i båthuset (f.d. såghuset) 

Båthusets golv i markplan består huvudsakligen av jord. Några av de högre 
dioxinhalterna i mark uppmättes i jord från den norra delen av båthuset där dioxinhalter 
överskrider riktvärden med en faktor upp till 900. Även i den södra delen av huset är 
dioxinhalterna förhöjda och ligger över det platsspecifika riktvärdet för jord. Det 
platsspecifika riktvärdet för jord bedöms vara lämplig för bedömning av risker vid 
användning av båthuset eftersom vistelse inomhus (halva vistelsetid på området) antogs 
vid beräkning av riktvärdena. Eftersom jordytan inuti båthuset är torrt, kan damning 
förekomma i större utsträckning än utomhus och ge ökad exponering genom inandning 
av damm. För att inte underskatta riskerna görs ett försiktigt antagande om dammhalt i 
luften i riktvärdesmodellen, och därmed bedöms riktvärden även vara lämpliga för jord i 
båthuset. 

Eftersom dioxinhalter överskrider det platsspecifika riktvärdet för området i samtliga 
jordprover som togs inuti båthuset (i norra delen av byggnaden är dioxinhalterna i ytjord 
mycket höga), finns hälsorisker vid användning av båthuset i den utsträckning som 
antas vid beräkning av riktvärdet (se tabell 6-2).  

En aspekt som är av betydelse för den verksamhet som bedrivs i dagsläget är huruvida 
byggnadsmaterialet utgör någon risk för exponering för föroreningar. Höga dioxinhalter 
uppmäts även i träprover och i betongprov i båthuset. Exponeringsvägar som är aktuella 
för föroreningar i byggnadsmaterial är hudkontakt, inandning av ångor (vid avgång av 
föroreningar till byggnadsmaterial till luft) och inandning/oralt intag av damm från 
byggnadsmaterial. Samtliga dessa exponeringsvägar är av mindre betydelse än 
exponering för marken (byggnadens golv) med höga dioxinhalter.  

6.5.3 Hälsorisker vid spridning till grundvattnet 

Hälsorisker vid spridning till grundvatten har inte beaktats eftersom det finns 
kommunalt vatten i området.  

Enligt uppgifter i brunnsarkivet (se avsnitt 2.7) finns två bergborrade brunnar på 
Sågareholmen. Inga vattenprov har tagits från dessa brunnar i föreliggande 
undersökning. Eftersom det förorenade området ligger i direkt anslutning till en 
ytvattenrecipient, görs bedömningen att en spridning av föroreningar med grundvatten 
genom lera till berggrundvatten inte är trolig.  

Framtida uttag av dricksvatten inom undersökningsområdet bedöms vara osannolikt. 

6.5.4 Hälsorisker vid kontakt med sediment 

I det strandnära området i anslutning till det f.d. såghusområdet förekommer mycket 
höga dioxinhalter i sediment, halter på 2 400 och 18 000 ng TEQ/kg har påvisats. Dessa 
halter överskrider riktvärdet som beräknades för sediment, 700 ng TEQ/kg vilket 
indikerar att hälsorisker kan uppkomma vid exponering för strandnära sediment. I 
sediment längre ut i viken (i anslutning till båtbryggorna och sediment 30 m ut från 
stranden) har dioxinhalter som underskrider riktvärdet uppmätts, varför bedömningen 
görs att det inte föreligger några hälsorisker vid exponering för dessa sediment.  
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6.5.5 Hälsorisker vid spridning till ytvatten 

Spridning av dioxiner till ytvatten från marken inom det f.d. sågverksområdet och från 
förorenade sediment i viken utanför sågverksområdet bedöms innebära en risk för 
upptag och ackumulation av dioxiner i akvatiska organismer (se avsnitt 6.6.2). Dioxiner 
ackumulerar i djur som har höga fetthalter och även i feta vävnader i djur. 
Erfarenhetsmässigt är det särskilt rovfisk, rovfåglar och däggdjur som kan påverkas, 
men även kräftor kan ackumulera dioxiner i kräftsmör. Dioxiner ackumuleras inte i 
samma utsträckning i magrare fisk (exempelvis abborre, gädda och kräftkött). 

Det är svårt att uppskatta vilka dioxinhalter som kan förekomma i biota och för att få en 
uppskattning av halterna krävs provtagning och analys. Med nuvarande underlag är det 
inte relevant att göra en kvantitativ uppskattning av hälsorisker vid konsumtion av fisk 
eller kräftor som lever i Stora Rängen, men hälsorisker kan inte uteslutas.  

Stora Rängen är en del av Stångåns vattensystem. Råberga vattentäkt (Linköpings 
kommun) ligger nedströms undersökningsområdet. Eftersom dioxiner är fettlösliga 
ämnen och binder till organiskt material i suspenderat material är det troligt att dioxiner 
som finns i sjön huvudsakligen finns i sediment, särskilt vid större avstånd från 
föroreningskällan. Det är osannolikt att läckage av föroreningar från området ska 
innebära att halterna av dioxiner är kraftigt förhöjda i det vatten som tas ut från täkten 
Det bedöms därför som att intag av dricksvatten från Råberga vattentäkt sannolikt ger 
en mycket liten exponering för dioxiner jämfört med andra exponeringskällor. 
Hälsorisker på grund av konsumtion av dricksvatten från Stångån är troligtvis mycket 
små, men spridning av dioxiner från området till vattentäkten bör reduceras så mycket 
som är rimligt.  

6.6 Bedömning av miljörisker 

6.6.1 Miljörisker inom markområdet 

Omfattningen av risken för miljöeffekter från dioxiner i ett område styrs av såväl 
haltnivå och total föroreningsmängd som hur stort det förorenade området är. Risken för 
marklevande organismer i dagsläget styrs av halten dioxin. Vid bedömning av miljö-
risker på det förorenade området, tas även hänsyn till bioackumulering av dioxiner i 
näringskedjan. Ju större ett område är desto större är risken för att en betydelsefull 
exponering sker på området för djur högre upp i näringskedjan, eftersom djuret kan 
tillbringa en större del av sin tid på området och få en större del av sin föda därifrån. 
Detta innebär att även stora områden med måttligt förorenade massor kan utgöra en stor 
miljörisk då sannolikheten för exponering är större.  

Den totala föroreningsmängden styr risken för spridning och bioackumulation av 
dioxiner i näringskedjan i recipienten på sikt.  

De dioxinhalter som har uppmätts i den f.d. brädgården (bostadsområdet) överskrider 
inte riktvärdet för skydd av markmiljön vid känsliga markanvändningar (se figur 6-7). 
Detta innebär att det inte förväntas någon påverkan av dioxin på växter och djur inom 
bostadsområdet. 

Uppmätta dioxinhalter i spånupplaget överskrider inte riktvärdet för skydd av 
markmiljön vid mindre känslig markanvändning. Detta innebär att ekologiska processer 
bör fungerar tillräckligt bra för att stödja en begränsad markanvändning (exempelvis, 
tillväxt av gräs och andra växter). Vid en jämförelse med det miljöriskbaserade 
riktvärdet för känslig markanvändning konstateras att endast ett fåtal prov från upplaget 
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uppvisar dioxinhalter som överskrider detta värde. Därför bedöms riskerna för att 
dioxiner skall begränsar markanvändning vara liten även vid högre krav på markmiljön 
(exempelvis, ett grönområde). 

Inom det f.d. sågområdet (båtklubben) överskrider dioxinhalten riktvärdet för skydd 
av markmiljön vid känslig markanvändning i över 60 % av de analyserade proverna. 
Detta innebär att påverkan på marklevande djur, växter och organismer kan förekomma 
och det finns även risk för bioackumulation av dioxiner i näringskedjan, både på 
området och i recipienten.  

Även för klorfenoler överskrids riktvärdet för skydd av markmiljön vid känslig 
markanvändning av uppmätta halter i det f.d. sågområdet. Cirka 25 % av analyserade 
prover har klorfenolhalter som överskrider riktvärdet. Detta innebär att det finns risker 
för markmiljön även från klorfenoler inom området. Alla provpunkter där klorfenoler 
har detekterats har även höga dioxinhalter uppmätts, och därmed kommer klorfenoler 
inte att vara dimensionerande för beslut om åtgärder inom området.  

 

Figur 6-7 Percentilplott av uppmätta halter av dioxin i jord samt jämförelse med 
miljöriskbaserade riktvärden. (Riktvärden för områdena bostad/förskola och för 
båtklubben är likadana – visas på samma linje) 

6.6.2 Risker för miljön i Stora Rängen 

Dioxiner 

Jämförelse av uppmätta halter i jord med spridningsriskbaserade riktvärden 

En jämförelse av de platsspecifika riktvärdena för skydd av ytvattenmiljön visar att 
dioxinhalten i ungefär 65% av proverna från det f.d. sågområdet överskrider riktvärdet 
för skydd av ytvatten (se figur 6-8). Detta indikerar att det finns stora risker för 
ytvattenmiljön vid spridning av föroreningar från sågområdet. I upplagsområdet 
överskrider dioxinhalten i endast ett fåtal prover (cirka 20%) riktvärdet för skydd av 
ytvattenmiljön. Medelvärdet av dioxinhalter i prov från upplagsområdet ligger under 
spridningsriskbaserade riktvärdet. Sammantaget indikerar detta att riskerna för den 
akvatiska miljön vid spridning av dioxiner från upplagsområdet är måttliga. Inga av 
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proverna från den f.d. brädgården innehåller dioxin i halter som överskrider riktvärdet 
för skydd av ytvatten, vilket indikerar att spridning av föroreningar från detta område 
inte utgör någon risk för miljön i Stora Rängen. 

 

Figur 6-8 Percentilplott av uppmätta halter av dioxin i jord samt jämförelse med 
platsspecifika riktvärden för skydd av ytvatten. 

Spridning med grundvatten 

I föreliggande undersökning är den högsta halten av dioxin som uppmäts i grundvatten 
inom undersökningsområdet 0,8 ng TEQ/l. Denna dioxinhalt är påvisad inom det f.d. 
sågområdet, och höga halter förekommer även i andra grundvattenrör inom sågverks-
området. En jämförelse med andra objekt med motsvarande hantering visar att den 
maximalt uppmätta halten i grundvatten ligger i samma nivå som andra sågområden 
(exempelvis Riddarhyttan, Marieberg, Töcksmarks Bön) och överskrider maxhalten i 
några andra sågverk, exempelvis Hannäs och Ydrefors, se tabell 6-8. Även i andra 
delområden inom undersökningsområdet är dioxinhalten förhöjd (maximalt uppmätt 
halt inom upplagsområdet är 0.22 ng TEQ/l och inom den f.d. brädgården 0.027 ng 
TEQ/l).  

De höga halterna av dioxiner i grundvatten indikerar att en spridning av dioxiner med 
grundvatten pågår. 

Läckage av dioxiner från markområdet med grundvatten uppskattades på två olika sätt; 
utifrån halterna av dioxiner i grundvatten och utifrån halter av dioxiner i mark. Med 
både metoder uppskattades läckage av dioxiner ligger mellan 1,3 och 3,3 mg TEQ/år. 
Läckaget av dioxiner till Stora Rängen med grundvatten bedöms innebära en risk för det 
akvatiska livet i Stora Rängen. 

Risker i Stora Rängen 

Spridning av dioxiner till Stora Rängen bör undvikas eftersom dioxiner ackumulerar i 
vattendrag (exempelvis i sediment i ackumulationsbottnar) och kan orsaka toxiska 
effekter på sikt. Dioxiner är persistenta miljögifter som ackumuleras i näringskedjan och 
som kan orsaka toxiska effekter i rovfisk, fåglar och däggdjur. Dioxiner är även 
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fettlösliga och ackumuleras i djur som har hög fetthalt och i feta vävnader i djur, 
exempelvis i kräftsmör.  

Risker vid erosion 

Såghusområdet ligger nära Stora Rängen och förorenad jord ligger relativt strandnära 
med liten nivåskillnad mellan markytan och sjöytan. En del av såghusområdet består av 
barkutfyllnad som har en lång strand mot viken. Grundvatten i strandnära områden står i 
direkt kontakt med sjövatten. Erosion kan ske genom spridning av partiklar från 
strandnära mark vid variationer i vattenstånd i Stora Rängen och även genom spridning 
av partiklar med grundvattenflödet.  

Översvämningsrisken för området har klassats av myndigheten för samhällskydd och 
beredskap (MSB, 2001). Enligt klassningen finns risk för översvämning vid beräknat 
högsta flöde enligt riktlinjer för dammdimensionering. Endast den strandnära zonen av 
barkutfyllnaden i såghusområdet klassas som risk för översvämning vid 100-årsflöde. 
Därför är risk för erosion vid översvämning begränsad, och störst för barkutfyllnaden.  

Stora mängder förorenade massor ligger strandnära och nederbörden avrinner från 
området direkt till Stora Rängen. I såghusområdet finns förorenade massor nära 
markytan, och därför kan det finnas risk för spridning av föroreningar till Stora Rängen 
genom erosion av partiklar från markytan med avrinnande nederbörd.  

Avrinnande nederbörd (ytavrinning eller avrinning på ytliga jordlager) kan orsaka 
transport av partiklar mot Stora Rängen, speciellt vid intensiv nederbörd och 
snösmältning. Eftersom höga dioxinhalter förekommer i ytligt skikt inom området, kan 
mängden dioxiner som sprids på detta sätt vara stor. En översiktlig uppskattning av 
spridning av dioxiner genom erosion av partiklar från såghusområdet har gjorts. Inga 
specifika data finns för erosion av partiklar från området, men i Finland har den 
genomsnittliga erosionen från odlad mark uppskattats ligga mellan 1-3 ton/ha (Alström 
och Åkerman, 1992). För såghusområdet har erosion uppskattas till endast 1 ton per 
hektar, eftersom vissa delar är täckta med grovt material som förhindrar erosionen. 
Ingen hänsyn togs till att båthuset skyddar marken under tak mot erosion. En spridning 
av 14 mg/år uppskattas utifrån medelhalten av dioxiner i ytjord. Denna spridning stor 
jämfört med spridning med grundvatten (1,3-3,3 mg/år). Den uppskattade spridning 
genom erosion är mycket osäker, och tar lite hänsyn till platsspecifika förhållanden. 
Överslagsberäkningarna visar ändå att erosion av partiklar med avrinnande ytvatten kan 
vara en viktig transportväg, främst på grund av de höga dioxinhalterna i ytjord.  

Förorenat sediment 

Halterna av dioxiner i sediment i Längdviken utanför det f.d. sågområdet (2 400 -18 000 
ng TEQ/kg TS) överskrider det kanadensiska PEL-värdet (Probable Effects Level) för 
dioxiner i sediment med stor marginal, se figur 6-9. Dioxinhalter som överskrider denna 
nivå kan orsaka biologiska effekter i sötvattenekosystemet. Även längre ut i Längdviken 
är dioxinhalterna förhöjda (mellan 29 och 96 ng TEQ/kg TS) och överskrider PEL-
värdet på grund av spridning av dioxiner, antingen från markområdet eller genom 
spridning av förorenat sediment.  

I viken mellan Sågareholmen och Bonäsudden är dioxinhalterna mycket lägre och 
underskrider det kanadensiska PEL-värdet. Samtliga värden underskrider även det 
kanadensiska ISQG-värdet (Interim Sediment Quality Guideline), som indikerar en 
föroreningsnivå där biologiska effekter inte förväntas uppkomma.  
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Sammantaget görs bedömningen att det finns risker för den akvatiska miljön på grund 
av förekomst av dioxiner i sediment i området utanför det f.d. sågområdet, men inte 
viken utanför spånupplaget. 

 

Figur 6-9 Jämförelse av dioxinhalter i sediment med CCMEs riktvärde (PEL) för 
dioxiner i sediment. Obs! Logaritmisk skala  

Övriga föroreningar 

Även andra föroreningar förekommer i förhöjda halter i grundvatten inom 
såghusområdet (även om medelhalterna i mark var under platsspecifika riktvärdena) har 
en uppskattning gjorts av halten av dessa föroreningar i Längdviken som kan 
förekommer på grund av spridning med grundvatten. I tabell 6-15 visas de uppskattade 
halter tillsammans med riktvärden för ytvatten som är framtagna för skydd av akvatiskt 
liv i sötvatten. De uppskattade halterna av klorfenoler, bensen samt fenoler och kresoler 
ligger långt under riktvärdena. Det finns inga riktvärden för alkylfenoler i ytvatten, men 
en jämförelse om deras toxicitet för akvatiska växter och djur antas vara i samma nivå 
som toxicitet av fenoler och kresoler visar en jämförelse med riktvärdet för fenoler och 
kresoler att den uppskattade halten är långt under nivån där påverkan på 
ytvattensystemet förväntas. 
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Tabell 6-15 Uppskattad halt av klorfenoler, bensen, fenol och kresoler, samt summa 
alkylfenoler i Längdviken, samt jämförelse med riktvärden för ytvatten. Enhet µg/l. 

  Halt i ytvatten Ytvattenkriterier 
 Från halt i 

grundvatten och 
utspädningsfaktor

Från beräknad 
transport och 

utspädningsvolym i 
Längdviken 

värde Källa 

summa klorfenoler 0.00062 0.00041 0.4 
MKN för 

pentaklorfenol 
(EU, 2011) 

bensen 0.00023 0.00016 10 MKN (EU, 2011) 
summa fenol och 
kresol 

0.00200 0.00132 5 NV (2009) 

summa 
alkylfenoler  

0.04473 0.02960 
  

 

6.7 Sammanfattande riskbedömning 

6.7.1 Behov av riskreduktion och åtgärder 

Utgångspunkten för bedömningen av åtgärdsbehovet för det förorenade området är att 
området skal kunna användas i enlighet med övergripande åtgärdsmål. Den 
markanvändning som beaktas för respektive delområdena visas i tabell 6-16. 

Tabell 6-16. Markanvändning inom de olika delområdena. 

Delområde Nuvarande och planerad markanvändning 

Fd såghusområdet Båtklubb och tillhörande verksamhet 

Spånupplag Strövområde, begränsat vistelse 

Fd brädgården Bostäder, förskola, äldreboende 

Sjöområden i anslutning till 
undersökningsområdet 

Bad och friluftsliv 

 

Vidare skall det biologiska livet i Stora Rängen inte påverkas negativt av föroreningar 
från det förorenade området. Fisk skall kunna konsumeras utan risk för att föroreningar 
från området medför skadliga hälsoeffekter.  

Skydd av grundvatten har inte prioriterats i de övergripande åtgärdsmålen eftersom det 
finns kommunalt vatten på området.  

Brädgården 

Riskbedömningen visar att inget åtgärdsbehov finns för den f.d. brädgården med hänsyn 
till hälsorisker och miljörisker från dioxiner. Medelhalten av dioxiner i prov från den 
f.d. brädgården ligger under det platsspecifika riktvärdet. Dioxinhalterna överskrider 
hälsoriskbaserade riktvärden för ett bostadsområdet endast i prov som är cirka 0,5 m 
under den nuvarande markytan, och därmed är exponering för dessa massor begränsade. 
Åtgärdsmål för mark som ligger djupare än 0,5 m har beräknats och redovisas (se 
avsnitt 7.1). Beräkningar tar hänsyn till en reducerad exponering för massor som ligger 
under 0,5 m nya massor, men tar ändå hänsyn till en viss exponering (exempelvis vid 
byggarbete eller grävningsarbete) Det beräknade åtgärdsmålet för brädgården är 70 ng 
TEQ/kg TS, vilket ligger i samma storleksordning som de högsta halter som har 
uppmätts på området.  
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Spånupplag 

Riskbedömningen visar det inte föreligger något åtgärdsbehöv för detta delområde sett 
som en helhet. I större delen av området har inga dioxinhalter uppmätts som överskrider 
hälso- eller miljöriskbaserade riktvärden. Även om det finns dioxiner i halter som 
överskrider både hälso- och miljöriskbaserade riktvärden i en del av området, där en 
spånhög har tidigare förekommit, underskrider medelvärdet av uppmätta dioxinhalter 
för hela spånupplaget platsspecifika riktvärdet. Därför sett som en helhet finns inget 
åtgärdsbehöv för detta delområde. Området där spånhögen fanns i närheten av en 
lekplats och angränsar ett bostadsområde. Utfyllnad av området över spånhögen har 
gjorts, och spånmaterialet finns idag delvis under flera meter utfyllnadsmassor. Övriga 
delar av spånmaterialet är täckt delvis med ett tunnare lager material, inklusive 
sprängsten. Åtgärdsmål för mark som ligger djupare än 0,5 m har även beräknats för 
spånupplaget. Åtgärdsmålet för dioxiner är 250 ng TEQ/kg, och styrs av risker för 
markmiljö. (Det hälsoriskbaserade värdet är 550 ng TEQ/kg och spridningsriskbaserade 
värdet är 270 ng TEQ/kg.) Eftersom dioxinhalterna i vissa prov från spånhögen 
överskrider det åtgärdsmålet (dioxinhalter av 630 och 640 ng TEQ/kg uppmättes i 
spånhögen) bör exponering för spånmaterialet begränsas. Det är oklart om 
utfyllnadsmassorna som finns på spånmaterial idag bilder en täckskikt som är 
tillräckligt bra för att minska exponeringen. Därför bör åtgärder för att begränsa 
exponering för spånmaterialet bör övervägas. 

Sågområdet 

Inom det f.d. sågområdet finns mycket höga halter av dioxiner i mark och mängden 
dioxiner inom området uppskattas vara mycket högt. Baserat på genomförda under-
sökningar konstateras att det föreligger hälsorisker vid vistelse på området i dagsläget, 
varför det finns ett åtgärdsbehov för att minskar exponering för dioxiner.  

Det finns risk för hälsoeffekter på sikt även från en korttids exponering för ytjord med 
de högsta uppmätta dioxinhalter, dvs ytjord i närheten av båthuset. Akuta åtgärder bör 
övervägas för att minska exponering för dioxiner i ytnära mark.  

Åtgärder behövs även för att reducera exponering för dioxiner och därmed reducera 
hälsorisker vid användning av området som båtklubb.  

Det finns även ett behov av åtgärder för att minska risker för markmiljön på området 
och för att minska risker för Stora Rängen vid spridning av föroreningar från området 
till sjön. Spridning av dioxiner sker i ganska stor utsträckning med grundvatten och 
genom erosion av partiklar för området.  

Eftersom dioxiner inte bryts ned och kan ackumuleras i bilogiskt material är det 
motiverat att minska utsläppen så långt det är rimligt. En fortsatt belastning på 
ytvattensystemet kan på sikt orsaka toxiska effekter för akvatiska djur, särskilt 
toppkonsumenter, dvs djur som är högt i näringskedjan, exempelvis rovfisk, rovfåglar, 
däggdjur. Ackumulation av dioxiner i fisk kan även leda till hälsorisker för människor 
som äter fisk från sjön. Även läckage av föroreningar till vattentäkten (som ligger 
nedströms Stora Rängen) bör undvikas. 
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Byggnader 

Mycket höga halter av dioxiner har uppmätts i betongprov i det f.d. såghuset (båthuset) 
och höga halter av dioxiner har även uppmätts i träprov i norra delen av huset. Riskerna 
från exponering för föroreningar i byggnadsmaterial bedöms vara små i jämförelse med 
riskerna från exponering för den förorenade jorden som utgör byggnadens golv (i 
markplan). 

Förorenat sediment 

Dioxinhalter i strandnära sediment utanför det f.d. Sågområdet var mycket höga och 
sedimenten utgör både hälso- och miljörisker. Däremot finns inga risker på grund av 
föroreningar i sediment i viken mellan Sågareholmen och Bonäsudden, där 
dioxinhalterna var låga.  

Hälsorisker kan uppkomma vid exponering för sediment vid exempelvis fiske, båtliv 
och bad. Endast sediment i närområdet (strandnära, utanför såghusområdet) har 
dioxinhalter som överskrider det hälsoriskbaserade riktvärdet. 

Sediment i ett större område, inklusive Längdviken, överskrider miljöriskbaserade 
riktvärden för sediment. Detta betyder att föroreningar i sediment kan ge risker för det 
akvatiska livet i Stora Rängen. Se diskussion om risker vid dioxinbelastning av 
ytvattensystemet ovan (f.d. Sågområdet). 

Riskerna och behovet av åtgärder för olika delområden inom det förorenade området 
sammanfattas i tabell 6-17. 
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Tabell 6-17 Sammanfattning av åtgärdsbehov i olika delområden inom Bestorps f.d. sågverksområde 
Område Förorening Förorenings-

mängd 
Risker vid spridning till 
ytvatten (baserat på 
mängd förorening som 
sprids) 

Markanvändning Hälsorisk Miljörisk Spridning till 
grundvatten 

Åtgärdsbehov 

Sågområdet Dioxiner, 
klorfenoler,  
lätta 
aromater 

Mycket stor för 
dioxiner.  
Måttlig, 
klorfenoler. 
Okänd, lätta 
aromater 

Stor för dioxiner. Måttligt 
för klorfenoler.  
Liten för lätta aromater. 
Potentiella risker för 
Stora Rängen 
(miljörisker) och för 
männsikor som äter fisk 
från sjön. Risker på sikt 
för spridning till 
dricksvattentäckt 
(Stångåns vattensystem). 

Båtklubb och 
tillhörande 
verksamheter 

Ja (80% prover 
överskrider 
riktvärdet för 
dioxiner) 

Ja, 60% och 25% prover 
överskrider riktvärdet för 
dioxiner resp. klorfenoler 

Ej beaktas Ja. 
Akut åtgärder för att minska exponering 
för ytnära föroreningar.  
På sikt, åtgärder för att minska 
mängden dioxiner på området, och 
exponering för förorenade massor.  
Åtgärder för att minska spridning till 
ytvatten, särskilt minskning av spridning 
av partiklar genom erosion, men även 
spridning med grundvatten 

Brädgården Dioxiner Liten - dioxiner Nej Bostäder Nej, medelhalten 
dioxiner ligger 
under riktvärdet 

Nej Ej beaktas Nej, utifrån befintlig underlag 

Spånupplag Dioxiner Liten - dioxiner Nej Strövområde Nej, medelhalten 
dioxiner ligger 
under riktvärdet. 
Exponering för 
massor från 
"spånhögen" 

Nej Ej beaktas Nej, utifrån befintlig underlag. Åtgärd av 
"spånhögen" bör övervägas 

Förorenad 
sediment, 
utanför 
sågområdet 

Dioxiner Okänd, kan 
vara mycket 
stor 

Stor för dioxiner  Bad och friluftsliv Ja. Dioxinhalter i 
strandnära 
sediment 
överskrider 
hälsoriskbaserade 
riktvärde för 
sediment 

Ja. Dioxinhalter i 
strandnära sediment 
överskrider 
miljöriskbaserade 
riktvärde för sediment 

Ej relevant Åtgärd bör övervägas 

Sediment, 
viken utanför 
spånupplag 

Dioxiner Liten Nej Bad och friluftsliv Nej Nej Ej relevant Nej 
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6.8 Bedömning av riskreduktion och åtgärdsbehov 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns ett behov av åtgärder för förorenad 
jord inom det aktuella objektet för att: 

 Minska risken för negativa hälsoeffekter vid exponering av dioxinförorenad jord 
inom och i anslutning till området där sågverket har varit beläget 

 Begränsa effekterna på markmiljön och andra organismer högre upp i 
näringskedjan (t.ex däggdjur och fåglar) inom området kring sågverket  

 Reducera läckaget av föroreningar till grundvattnet och den vidare spridningen 
till Längdviken. 
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7 Åtgärdsutredning 
I detta kapitel redovisas en utredning av tänkbara åtgärdsalternativ för markområdet och 
uppskattade kostnader för dessa där fokus därför har legat på omhändertagande av 
dioxinförorenade massor. Utgångspunkten i åtgärdsutredningen är att minska miljö- och 
hälsorisker nu och i framtiden samt att åtgärden i sig inte ska leda till en oacceptabel 
påverkan på omgivningen. 

7.1 Förutsättningar för åtgärdsutredningen 

7.1.1 Övergripande förutsättningar 

Åtgärdsutredningen utgår från Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling, 
vilka syftar till att säkerställa att vidtagna efterbehandlingsåtgärder långsiktigt minskar 
risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt minskar 
mängderna och halterna av metaller och naturfrämmande ämnen i miljön. Dessa 
utgångspunkter är: 

 Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i såväl 
ett kort som långt tidsperspektiv. 

 Grund- och ytvatten är naturresurser som i princip alltid är skyddsvärda. 

 Spridning av föroreningar från ett förorenat område bör inte innebära vare sig en 
höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att 
försämra kvaliteten på ytvatten- och grundvattenresurser. 

 Sediment- och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störningar uppkommer på 
det akvatiska ekosystemet och så att särskilt skyddsvärda och värdefulla arter 
värnas. 

 Markmiljön bör skyddas så att ekosystemets funktioner kan upprätthållas i den 
omfattning som behövs för den planerade markanvändningen. 

 Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma 
typ av markanvändning, exempelvis ett bostadsområde. 

 Exponering från ett förorenat område bör inte ensam stå för hela den exponering 
som är tolerabel för en människa. 

7.1.2 Platsspecifika förutsättningar 

Undersökningsområdet är kraftigt förorenat med dioxiner. Källan till föroreningar är 
den sågverksamhet som har bedrivits. Utbredningen av påvisade föroreningar 
sammanfaller också i huvudsak med såghuset och områden som har använts 
upplagsplatser samt transportvägar mellan dessa. 

Ett flertal olika bostadsfastigheter ligger inom undersökningsområdet, huvuddelen inom 
områdets norra del. Dessutom bedrivs ett flertal olika verksamheter bedrivs inom de 
fastigheter som har undersökts; båtklubb, förskola och äldreboende, se avsnitt 2.2. En 
del av området är sankt och inbjuder inte till någon verksamhet. 
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7.1.3 Övergripande åtgärdsmål 

Följande övergripande åtgärdsmål har föreslagits gälla: 

 Hälsan skall inte påverkas negativt av eventuell exponering för föroreningar vid 
aktuell markanvändning. Markanvändningen varierar inom olika delområden 
och omfattar båtklubb och tillhörande verksamhet, permanent boende, 
barnomsorg och rekreation. 

 Bad och friluftsliv ska kunna bedrivas i sjöområdet i anslutning till 
undersökningsområdet. 

 Ekologiska funktioner inom området skall kunna möjliggöra den tänkta 
markanvändningen. 

 Föroreningar från det förorenade området skall inte påverka akvatiskt liv i vatten 
och sediment i Stora Rängen. Fisk skall kunna konsumeras utan risk för att 
föroreningar från området medför skadliga hälsoeffekter 

7.1.4 Mätbara åtgärdsmål  

En sammanställning av mätbara åtgärdsmål för dioxiner redovisas i tabell 7-2. För ytlig 
jord föreslås de platsspecifika riktvärdena som togs fram i kapitel 6 (Tabell 6-3) utgöra 
mätbara åtgärdsmål. För djupare jord har mätbara åtgärdsmål tagits fram som tar hänsyn 
till att exponering för jord avtar med djupet under markytan, se tabell 7-1. Dessa 
åtgärdsmål för djupare jord har beräknats med Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, med 
samma platsanpassningar som gjordes vid beräkning av platsspecifika riktvärden. 
Exponeringen som antas vid framtagning av mätbara åtgärdsmål för djupare jord är 
sammanställda i tabell 7-1Tabell 7-1. 

Vid utvärderingen av olika åtgärdsalternativ som görs i avsnitt 7.3 beaktas inte 
åtgärdsmålen för djupare jord. Anledningen till detta är att skattningen av de volymer 
som behöver åtgärdas blir i huvudsak den samma oberoende av om åtgärdsmålen för 
ytjord tillämpas för hela djupprofilen eller om olika åtgärdsmål tillämpas för olika 
djupnivåer. I samband med en projektering av en framtida saneringsåtgärd kommer en 
detaljavgränsning av förekomsten av dioxin att krävas. Efter en sådan avgränsning kan 
er mer detaljerad bedömning av vilka volymer som bör omhändertas göras. 

  



2012-06-29 

 96

Tabell 7-1 Antaganden om exponeringsvägar och exponeringstider för samt krav på 
miljöskydd, grundvattenskydd och antaganden om spridning vid framtagning av 
mätbara åtgärdsmål för djupare jord. 

Exponeringsväg Bostäder/förskola/servicehus Båtklubben och 
omgivning djupare 

Spånupplag
djupare 

Djupare än 0,5 m Djupare än 1 m Djupare än 0,5 m

Intag av jord 
90 d/år vuxna 
90 d/år barn 

50 d/år vuxna 
20 d/år barn 

20 d/år vuxna 
20 d/år barn 

Hudkontakt 
90 d/år vuxna 
90 d/år barn 

30 d/år vuxna 
20 d/år barn 

20 d/år vuxna 
20 d/år barn 

Inandning av damm 
90 d/år vuxna 
90 d/år barn 

50 d/år vuxna 
20 d/år barn 

20 d/år vuxna 
20 d/år barn 

Inandning av ångor 
90 d/år vuxna 
90 d/år barn 

50 d/år vuxna 
20 d/år barn 

20 d/år vuxna 
20 d/år barn 

Andelen av tid inomhus 100% 50% 0 

Utspädning porluft till 
inomhus- och utomhusluft 

Inne 1/ 6000 
Inne 1/ 6000 

Ute 1/ 600000 
Ute 1/ 600000 

Intag av grundvatten Ej beaktat Ej beaktat Ej beaktat 

Intag av växter odlat på 
området. OBS! Endast 10% 
av rotupptag antas ske i 
djupare jord. 

14.6 kg/år vuxna 
9.1 kg/år barn 

Barn och vuxna  
1 kg/år 

vilt växande bär/svamp 

Barn och vuxna  
1 kg/år 

vilt växande bär/svamp 

Scenariospecifika 
modellparametrar 

KM MKM MKM 

Halt organisk kol (%) i jord 2% 15% 15% 

Löst organisk kol i 
grundvatten 

3 mg/l 30 mg/l 30 mg/l 

Utspädning, porvatten till 
ytvatten 

500 1100 500 

Skydd av markmiljö KM MKM MKM 

Beräknade riktvärden    

Riktvärde dioxiner 75 250 250 

Hälsoriskbasrade riktvärde 75 250 590 

 

Tabell 7-2 Mätbara åtgärdsmål för dioxiner, Bestorps fd. sågområde 

Delområde 
Bostäder/förskola/ 

servicehus 
Båtklubben och 

omgivning djupare 
Spånupplag 

djupare 

Ytjord  0-0,5m 0-1 m 0-0,5 m 

Åtgärdsmål, ng TEQ/kg TS 20 60 100 

Djupare jord Djupare än 0,5 m Djupare än 1 m Djupare än 0,5 m 

Åtgärdsmål, ng TEQ/kg TS 70 250 250 
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7.2 Tänkbara åtgärdsmetoder 

I åtgärdsutredningen identifieras vilka åtgärdsmetoder som är tillämpbara för det 
aktuella fallet och hur dessa lämpligen kombineras för att formulera tänkbara åtgärds-
alternativ. Metodernas tillämpbarhet styrs av bland annat vilka föroreningar som är 
aktuella, deras kemiska former och egenskaper, vilka de förorenade medierna är samt 
koncentrationer av föroreningarna. Vidare påverkar platsspecifika förutsättningar som 
till exempel hydrologi och hydrogeologi, geotekniska förhållanden, eventuella 
konstruktioner eller växtlighet på området, avstånd till recipient samt eventuell 
pågående verksamhet. 

Efterbehandling av förorenad jord kan ske med hjälp av en mängd olika metoder. 
Metoderna beskrivs inte i denna rapport. Istället hänvisas till annan litteratur 
(exempelvis Naturvårdsverket 2006).  

7.2.1 Tillämpbara åtgärdsmetoder 

I detta avsnitt görs en inledande bedömning av de olika åtgärdsmetodernas lämplighet 
med avseende på de platsspecifika förhållandena inom de aktuella fastigheterna. Här 
bedöms teknisk genomförbarhet för åtgärderna, lämplighet med avseende på mark- och 
grundvattenförhållanden, om metoderna bygger på beprövad teknik, samt en bedömning 
om metoderna kan vara effektiva för de aktuella föroreningarna. 

Vilka åtgärdsmetoder som är tillämpbara styrs i första hand av aktuella föroreningar 
eller föroreningstyper. Vissa metoder passar bäst för vissa föroreningstyper, till exempel 
metaller eller nedbrytbara föroreningar. Vid samförorening mellan olika förorenings-
typer kan flera olika metoder behöva tillämpas för att uppnå önskat resultat. 

Vidare styrs tillämpbarheten av praktiska faktorer på den aktuella platsen, till exempel 
markens egenskaper, hydrologi samt geohydrologi. Andra aspekter att beakta är före-
komst av byggnader som kan innebära att föroreningar inte är åtkomliga för vissa 
åtgärdsmetoder. 

Även föroreningarnas kemiska form kan vara av betydelse till exempel genom att det 
kan påverka nedbrytbarheten samt hur hårt bunden föroreningen är till jordmaterialet. 

Åtgärdsmetoder utan föregående uppgrävning (in situ) är framförallt tillämpbara för 
nedbrytbara föroreningar. I undantagsfall kan olika former av forcerad utlakning även 
av metaller med efterföljande uppsamling och rening av lakvattnet tillämpas. 

Urschaktning kan effektivt avlägsna föroreningarna från platsen. Efter urschaktning av 
massor som behöver åtgärdas sker sortering och karakterisering. Därefter omhändertas 
massorna på lämpligt sätt beroende på bland annat föroreningsgrad och material-
egenskaper. 

I tabell 7-3 har de beaktade åtgärdsmetoderna sammanställts och en grov sållning görs 
för att välja ut de metoder som bedöms vara realistiska att genomföra inom det aktuella 
objektet och som kan vara av värde för valet av åtgärdsalternativ som sedan studeras 
vidare med kostnadsberäkningar. 
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Tabell 7-3. Sammanställning av beaktade åtgärdsmetoder och bedömning av 
metodernas lämplighet för tillämpning inom det aktuella objektet. Skalan går från – 
(sämst betyg) till ++ (bäst betyg). 

Åtgärds-
metod 

Bedömd 
effektivitet för 
förekommande 

föroreningar 
Metaller/ 

Organiska 
föroreningar 

Beprövad 
teknik 

Bedömd 
lämplighet 

för de 
lokala 

förhållan-
dena 

Kommentar

Urschaktning ++/++ ++ ++ Fungerar i flertalet situationer 

Extern 
deponering 

++/++ ++ ++ 
Innebär att problemen flyttas till annan plats. 
Medför behov av transporter 

Lokal 
deponering 

+?/+? + -- 
Ej rimlig med hänsyn till tillgänglig mark och 
närheten till grundvattenytan och, samt närheten till 
bostäder 

Termisk 
avdrivning 

-/+? + - 
Tänkbar off-site men effektiviteten för dioxin 
bedöms vara låg, ej möjlig on-site i anslutning till 
bostäder.. 

Förbränning -/+ ++ +/- 

Tänkbar off-site, ej möjlig on-site i bostadsområde. 
Effektiviteten för dioxin i mineraljord är tveksam. 
Orimligt kostsam, förbränningskapacitet bedöms 
inte tillgängliga för aktuella mängder mineraljord. 
Bedöms tillämpbar för spån och bark. 

Biologisk 
behandling 

-/+ - -- 

Metoden kan inte anses beprövad för dioxin. 
SAKAB har uppgett varierande resultat för 
behandling av dioxin. Massor upp till 2-3 gånger 
MKM kan vara möjliga att behandla enligt SAKAB, 
men sämre resultat med ökande halt av organiskt 
kol. Metoden ejlämplig för metallförorening 
Biologisk behandling bedöms ta mer än ett år om 
den utförs on-site, vilket kräver tillstånd.  

Jordtvätt  +/- - - 
Metoden kan inte anses beprövad för dioxin. 
Tänkbar off-site, ej möjlig on-site i bostadsområde.  

Övertäckning +/+ + - 

Kan användas för att förhindra exponering av 
människor som vistas inom området. 
Delvis hög grundvattenyta och förekomst av 
föroreningar under grundvattenytan gör att 
övertäckning inte förhindrar en spridning av 
föroreningar. 

Avskärmning 
av grund-
vattenflöde 

-/- + -- 

Om området tidvis är ett utströmningsområde för 
grundvatten nedsätts effekten av en avskärmning. 
Närheten till Stora Rängen gör att gör avskärmning 
inte bedöms tillämbar. 

Temporär 
avledning av 
grundvatten/ 
avsänkning  

+/+ + + 

Temporär åtgärd främst för att underlätta 
schaktentreprenad. Avsikten kan vara att minska 
lakvattenbildning och behov av vattenrening under 
åtgärd. Området består dock av mycket vattenrika 
och permeabla formationer varför endast mindre 
avsänkningar är rimliga att åstadkomma. 

Vattenrening +/+ + + 

Avser rening av lakvatten från schaktgropar mm 
som uppkommer under åtgärd. Kan effektivt 
reducera påverkan på vattenkvaliteten i samband 
med grävning 

Noll-
alternativet 

--/-- ++ -- 

Platsspecifika riktvärden överskrids inom delar av 
området. Risk finns för såväl hälsoeffekter vid 
direktkontakt samt spridning till nedströms liggande 
brunnar. Delar av jordmassorna klassas som farligt 
avfall. Bedöms som ett orimligt alternativ. Skulle 
kräva restriktioner för markanvändningen  
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Slutsatser 

Följande åtgärdsmetoder är tillämpbara för det aktuella objektet och har beaktats i den 
inledande alternativanalysen: 

 Urschaktning. Omhändertagande av förorenade massor genom 

o Deponering externt 

o Förbränning, avser endast delmängder med högt organiskt innehåll 
såsom spån och bark eller övrigt jord med extremt höga halter av dioxin 

o En kombination av deponering och förbränning 

 Övertäckning av delar av området för att minska exponering för människor som 
vistas inom området från kvarlämnade föroreningar  

Vissa stödjande åtgärdsmetoder kan bli aktuella som komplement, exempelvis 
avsänkning av grundvatten, länshållning av schaktvatten och lakvattenrening. 

7.3 Fördjupad alternativanalys 

Kvarvarande åtgärdsalternativ utvärderas avseende: 

 Kostnader 

 Riskreduktion 

 Miljökonsekvenser 

7.3.1 Klassificering av förorenade jordmassor 

Haltgränser för farligt avfall 

Vid en eventuell sanering är val av metod för omhändertagande och hantering av 
uppgrävda förorenade massor beroende av bl.a. hur stor andel som klassas som farligt 
avfall. För farligt avfall ställs högre krav vid transport, mellanlagring, deponering, m.m. 
Avfall Sverige har tagit fram bedömningsgrunder gällande klassificering av förorenade 
massor som farligt avfall (Avfall Sverige, 2007) som utgår från EG-direktivet om farligt 
avfall vilket i Sverige har implementerats i Avfallsförordningen. Föreslagna haltgränser 
för olika föroreningar är sammanställda i tabell 7-4.  

Tabell 7-4. Föreslagna haltgränser för när förorenade massor ska anses utgöra 
farligt avfall (Avfall Sverige, 2007). Enhet mg/kg TS förutom för dioxin (ng TEQ/kg TS). 

Ämne Föreslagen haltgräns 
för farligt avfall 

Antal prov med 
högre halt 

Fenoler 10 000 0 

Klorfenoler (ej pentaklorfenol) 2 500 0 

Pentaklorfenol 1 000 0 

BTEX 1 000 0 

Dioxin 15 000 9 
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Klassning avseende omhändertagande på extern deponi 

För att bedöma möjligheten till deponering vid olika typer av deponier kan utlakade 
mängder från laktestad jord jämföras med gränsvärden för deponering enligt Natur-
vårdsverkets författningssamling (NFS 2004:10). Föreskrifterna styr deponeringen av 
avfall i tre klasser, deponier för farligt avfall, deponier för icke-farligt avfall samt 
deponier för inert avfall. Föreskriften omfattar olika metaller men däremot inte dioxiner, 
klorfenoler eller fenoler/kresoler. 

Utöver laktester finns enligt NFS 2004:10 ett antal gränsvärden för organiska 
parametrar som ska beaktas vid klassning avseende omhändertagande på mottagnings-
anläggning för avfall. För TOC gäller att halten får uppgå till maximalt 3% för 
deponering som inert avfall, 5% som icke farligt avfall och 6% som farligt avfall. Bark 
och spånmaterial samt rester av kol inom undersökningsområdet överskrider gräns-
värdet för deponering som farligt avfall och kommer därmed inte att kunna deponeras. 
Däremot förväntas annat material som schaktas ur i samband med en åtgärd inom 
området uppfylla kraven för deponering som inert avfall vad gäller innehållet av 
organiskt kol. För mineralolja C10-C40 gäller att summahalten ej får överskrida 500 
mg/kg TS för deponering som inert avfall och för BTEX att summahalten inte får 
överskrida 6 mg/kg TS. Inget av de analyserade jordproven överskrider dessa 
gränsvärden. För PAH cancerogen och PAH summa övriga får halterna ej överskrida 10 
respektive 40 mg/kg TS. Inga analyserade prover överskrider dessa gränsvärden.  

POP-förordningen 

Hantering av avfall innehållande persistenta organiska föroreningar (POP) regleras 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 850/2004 om långlivade organiska 
föreningar och ändring av direktivet 79/117/EEG (POP-förordningen). Kriterier för 
massor förorenade med dioxin och furan (PCDD/PCDF) regleras i förordningens 
artikel 7. För massor innehållande exempelvis PCDD/PCDF föreskrivs att massorna ska 
bortförskaffas eller återvinnas på ett sätt som garanterar att de långlivade organiska 
föreningarna förstörs eller omvandlas irreversibelt och att återstående avfall inte 
uppvisar långlivade organiska föroreningars egenskaper. För massor med en maximal 
halt PCDD/PCDF på 15 000 ng TEQ/kg TS kan undantag medges för deponering eller 
annan bortskaffning. Massor med högre halt ska förstöras alternativt omvandlas 
irreversibelt exempelvis genom förbränning. Förordningen ger dock möjlighet till 
deponering av massor på deponi för farligt avfall eller i djupförvar i haltintervallet 
15 000 – 5 000 000 ng TEQ/kg efter solidifiering/stabilisering om detta är tekniskt 
möjligt. 

Utvärdering av massor inom Bestorp 

En jämförelse av uppmätta halter inom undersökningsområdet, se tabell 5-1, med 
haltgränser för farligt avfall visar att det endast är dioxin som har påvisats i halter som 
överskrider denna haltgräns. Uppmätta halter i jordprover från undersökningsområdet 
visar att nio analyser (från sex olika provpunkter) är högre än 15 000 ng TEQ/kg TS. 
Detta motsvarar cirka 10 % av de analyserade proven. Samtliga prover är uttagna i 
marken inuti den norra delen av såghuset eller i området kring byggnadens norra och 
västra sida. Om man därför istället jämför med genomförda analyser inom endast 
sågverksområdet överskrider 15 % av de analyserade prover gränsen för farligt avfall. 

I de kostnadsberäkningar som redovisas senare i rapporten antas att dioxin förekommer 
i halter över gränsen för farligt avfall i inom en yta på cirka 700 m2 och att volymen 
massor som klassas som farligt avfall uppgår till 500 m3. 
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Inom åtgärdsutredningen måste det även klargöras hur stor andel av de uppgrävda 
massorna som kan placeras på olika typer av deponier och vilka haltgränser som gäller 
för övrigt omhändertagande. I tabell 7-5 ges ungefärliga haltnivåer som har angivits vid 
kontakt med anläggningar för olika alternativa omhändertaganden av de aktuella 
massorna. Haltgränsen kan dock variera beroende på karaktären av jorden. För jordar 
med mycket högt innehåll av minerogent material har det i vissa fall tillåtits att massor 
som skulle förbrännas istället har tillåtits att deponeras på en deponi för farligt avfall 
inom SAKAB efter det att massorna har stabiliserats/solidifierats. 

Volymen massor som omhändertas genom deponering respektive behandling redovisas 
längre fram i åtgärdsutredningen. 

Tabell 7-5. Ungefärliga haltnivåer enligt muntlig kommunikation med SAKAB för 
omhändertagande av dioxinförorenade massor. 

Omhändertagande Ungefärliga haltnivåer 

Deponering (icke farligt avfall) <15 000 

Förbränning >15 000 

Aktuella mottagningsanläggningar 

Beroende på halt och egenskaper hos den förorenade jorden kan placering bli aktuell på 
en deponi för icke-farligt avfall (IFA) och/eller en deponi för farligt avfall (FA). 

Gärstad avfallsanläggning i Linköping drivs av Tekniska Verken. Anläggningen, som 
ligger cirka tre mil norr om Bestorp, har tillstånd att deponera både icke farligt avfall 
och farligt avfall (pers. kommun. Magnus Hammar och Tony Borg). Man uppger dock 
att man inte tar emot farligt avfall från externa producenter/avfallsägare. Man ställer sig 
också tveksam till att ta emot dioxinförorenade massor, även om de klassas som icke 
farligt avfall Mottagningskostnaden för icke farligt avfall är 275 kr/ton. 

I Jönköpings län finns Flishults avfallsanläggning och Hults avfallsanläggning. Båda 
mottagningsanläggningarna ligger cirka 15 mil från Bestorp.  

Hults avfallsanläggning ligger utanför Jönköping. Här finns en deponi för såväl icke 
farligt avfall som farligt avfall i drift. Man har uppgett en kostnad på 100 – 250 kr/ton 
för mottagning av icke farligt avfall och cirka 700 kr/ton för farligt avfall. Den lägre 
kostnaden för icke farligt avfall gäller för mottagning av material som kan användas 
som konstruktionsmaterial för avslutning av en äldre deponi inom anläggningen och den 
högre kostnaden gäller vid deponering inom den befintliga deponin för icke farligt 
avfall. För dioxinförorenade massor gäller att halter mellan 200 ng/kg TS (MKM) och 
15 000 ng/kg TS mottas som icke farligt avfall, men materialet används inte som 
konstruktionsmaterial inom deponin. 

Flishults avfallsanläggning ligger utanför Vetlanda. Anläggningen har en deponi med 
tillstånd att årligen ta emot och behandla 100 000 ton förorenade massor som klassats 
som farligt avfall. Massor som klassats som icke farligt avfall kan tas emot för 
275 kr/ton och farligt avfall för 550 kr/ton. 

Utanför Kumla ligger SAKAB, ca 15 mil från Bestorp. SAKAB har tillstånd att 
deponera (IFA och FA) och behandla avfall genom exempelvis förbränning. När det 
gäller deponering styrs mottagningskriterierna bland annat av föroreningsinnehåll och 
organiskt innehåll i enlighet Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2004:10). 
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Kostnaden för deponering av icke farligt avfall är 300 – 400 kr/ton och för farligt avfall 
450 – 550 kr/ton (pers.kommun. Sven-Olof Andersson, SAKAB). 

Vad gäller dioxinförorenade massor uppger SAKAB att massor med en halt under 
15 000 ng TEQ/kg TS kan deponeras som icke farligt avfall. Om halten överskrider 
15 000 ng TEQ/kg TS måste krävs förbränning. Spån och barkmaterial måste 
förbrännas eftersom det innehåller en för stor andel organiskt material för att kunna 
deponeras, oberoende av dioxinhalt. Man uppger att man i allmänhet förbränner dioxin i 
en roterugn (1 200-1 400 °C), men att förbränning i rosterpannor (850-950 °C) 
förekommer. Kostnaden för förbränning i roterugn är 3 500 – 4 500 kr/ton och i 
rosterpanna 1 000 – 2 000 kr/ton (pers.kommun. Sven-Olof Andersson, SAKAB). 
SAKAB påpekar att förbränningspriset även styrs av massornas energiinnehåll.  

IQR har uppgett (pers. kommun. Thomas Karlström) att man genom Svenljunga Energi 
har möjlighet att förbränna farligt avfall, inkluderande spån och bark. Tidigare har man 
bland annat tagit emot kontaminerad bark från sanering av en impregneringsanläggning 
i Tranemo. Innehållet av dioxin i materialet utgör inget problem för IQR. Däremot 
uppger företaget att man skulle ta upp frågan med tillsynsmyndigheten innan man ger 
ett slutgiltigt godkännande. Man uppger en ungefärlig förbränningskostnad på 300 –
 400 kr/ton. Till det kommer kostnader för kvittblivning av den aska som uppkommer 
vid förbränningen. 

Förbränning av dioxinförorenat spån och barkmaterial kan även göras vid E.ON:s 
anläggning i Norrköping (personlig kommunikation Magnus Rapp) och vid Vattenfalls 
anläggning i Uppsala (personlig kommunikation Anders Willén). Med utgångspunkt 
från de dioxinhalter som har påvisats i spån och barkmaterial inom den aktuella fastig-
heten an har E.ON uppgett en mottagningskostnad på i storleksordningen 600 kr/ton och 
Vattenfall på cirka 2 000 kr/ton. Även Tekniska verken i Linköping har en 
förbränningsanläggning. Man har dock ställt sig tveksam till att ta emot dioxinförorenat 
bark och spånmaterial (pers. kommun. Magnus Hammar och Tony Borg). Grunden för 
detta är inte helt klar. 

Enligt uppgift från Ragn-Sells kan termisk avdrivning vara ett alternativ vid 
omhändertagande av dioxinförorenade massor. Enligt kontakten med Ragn-Sells finns i 
princip ingen begränsning i haltgräns för när termisk avdrivning kan användas som 
metod för omhändertagande av massorna. Behandlingen sker i detta fall i Högbytorp, 
norr om Stockholm. 

Om mängden deponeringsmassor är stor kan ett alternativ till deponering på en extern 
deponi vara att anlägga en lokal deponi på plats inom området. Den främsta anledningen 
till att anlägga en deponi är att reducera mängden massor som måste transporteras 
längre sträckor. Sådana transporter är både kostsamma och utgör dessutom en 
miljöbelastning. Det aktuella området bedöms ej vara lämpligt för en lokal deponi. 
Detta motiveras främst av närheten till boende. 

7.3.2 Studerade åtgärdsalternativ 

I detta avsnitt beskrivs de olika åtgärdsalternativ som utvärderas i den fördjupade 
alternativanalysen. Som underlag för diskussionen om olika åtgärdsalternativ har 
fastigheten delats in i olika åtgärdsområden. Indelningen utgår från de olika delområden 
som redovisas i figur 6-1 och föroreningssituationen inom respektive delområde. Utöver 
nollalternativet har tre olika åtgärdsalternativ definierats. 
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Förutsättningar för kostnadsberäkningarna 

I tabell 7-6 ges à-priser för de moment som omfattas av de olika åtgärdsalternativ som 
diskuteras för åtgärd inom området. À-priserna är ungefärliga och baserar sig på upp-
gifter erhållna vid kontakt med entreprenörer och på prisuppgifter från andra miljö-
utredningar. Vid omräkning mellan volym och mängd massor ansätts en densitet på 1,8 
ton/m3 med undantag för spån och barkmaterial där en densitet på 800 kg/m3 ansätts. 

Urschaktade volymer återfylls med ersättningsmassor av exempelvis sand och grus. Ett 
flertal grus- och sandtag finns i regionen (t.ex. Styvinge bergtäkt 16 km norr om 
Bestorp, Lökebo bergtäkt 13 km nordväst om Bestorp). Återläggningskostnader 
omfattar förutom kostnaden för ersättningsmassor även arbetskostnader som antas vara 
den samma som för schaktning/sortering.  

För deponering av massor antas att massorna fraktas till Hults avfallsanläggning. 
Högförorenat minerogent material antas transporteras till SAKAB för förbränning i 
deras roterugn. För förbränning av bark har kontaktade mottagningsanläggningar 
uppgett kostnader som spänner över ett brett intervall (300 – 4 500 kr/ton) För 
kostnadsberäkningarna ansätts ett á-pris på 2 000 kr/ton. 

På summakostnaden för schaktning, transport, mottagning och ersättningsmassor läggs 
en schablon på 5 % som ska täcka etablering och diverse  hjälparbeten i samband med 
åtgärden. 

Byggherrekostnader (projektledning, projektering, tillståndsansökningar, kontroll etc.) 
har skattats separat. 

Kostnader som är identifierade men inte beaktade i kostnadsberäkningarna är de 
kostnader som kan vara förknippade med att båtklubben inte kan bedriva sin 
verksamhet inom området under den tid som saneringen genomförs och att upprätta nya 
lokaler för båtklubben. 

Tabell 7-6. Antagna à-priser för olika åtgärdsmoment. 

Moment Kostnad Ansatt kostnad 

Antagen kostnad schaktning, sortering, (kr/ton) 1) 50 - 100 75 

Ersättningsmassor (kr/ton) 50 - 100 75 

Jord (kr/ton) 100 – 200 150 

Kostnad transport till mottagningsanläggning (kr/ton) 100 – 150 150 

Kostnad transport av ersättningsmassor (kr/ton) 25 – 50 35 

Mottagningskostnad på deponi IFA (kr/ton) 250 – 400 250 

Förbränning FA (kr/ton) 3 500 – 4 500 4 500 

Förbränning spån och bark <FA (kr/ton) 300 – 2 000 2 000 

Spontning (kr/m2) 1 500 – 2 000 1 750 

Geotextil (kr/m2) 10 - 20 15 

Vattenrening (kr/m3) 40 - 80 50 

Övrigt (etablering, hjälparbeten) 5 %  

1) Exkl. miljökontroll 
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Klassning av aktuella massor 

Som grund för den kostnadsskattning som görs, delas de urschaktade massorna in i 
olika klasser beroende på hur de förväntas behandlas inom en mottagningsanläggning 
enligt tabell 7-7. 

Tabell 7-7. Beskrivning av klassning av massor. 

Klass Beskrivning 

Rena massor Massor där halten dioxin underskrider det platsspecifika riktvärdet. 
Dessa massor schaktas ej ur. 

A-massor Massor där dioxin förekommer i halter över åtgärdsmål men där 
dioxinhalten är lägre än 15 000 ng TEQ/kg TS och som inte utgörs av 
spån och bark betecknas A-massor. Dessa massor läggs på en deponi 
för icke farligt avfall. 

B-massor Massor som innehåller för stor andel organiskt material för att kunna 
deponeras (spån och bark samt kol) och där dioxinhalten underskrider 
15 000 ng TEQ/kg TS. Dessa massor förbränns vid en anläggning för 
energiproduktion. 

C-massor Massor, oberoende av sammansättning, där dioxinhalten överskrider 
15 000 ng TEQ/kg TS. Dessa massor förbränns vid SAKAB. 

 

Ett alternativ till förbränning av C-massor är att dessa deponeras efter att ha 
stabiliserats. Möjligheterna att omhänderta massorna på detta sätt har inte utretts inom 
föreliggande utredning men är någonting som bör utredas inom en framtida 
projektering. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att inga efterbehandlingsåtgärder genomförs. Alternativet kan 
dock innebära oacceptabla risker på såväl kort som lång sikt. Platsspecifika riktvärden 
överskrids inom delar av området. Risk finns för såväl hälsoeffekter vid direktkontakt 
samt vid spridning till nedströms ytvatten. Det finns även risk för miljöpåverkan på 
området (marklevande växter och djur samt djur som vistas inom området) samt i Stora 
Rängen. Delar av jordmassorna klassas som farligt avfall. Vidare kommer 
nollalternativet kräva restriktioner för markanvändningen. 

De direkta kostnaderna för ett nollalternativ är kortsiktigt låga. De inkluderar till 
exempel ett kontrollprogram för att övervaka utläckaget från området. Nollalternativet 
kan även innebära indirekta kostnader, exempelvis i form av minskat/förlorat mark-
värde, restriktioner för markanvändning som kan omöjliggöra framtida exploatering, 
ökade framtida kostnader till följd av fortsatt föroreningsspridning om en sanering i ett 
senare skede skulle anses nödvändig. Nollalternativet kan därför inte utan vidare sägas 
representera det billigaste alternativet. Som framgår är resonemangen svåra att föra i 
kvantitativa termer, varför inga försök görs att uppskatta de faktiska kostnaderna för 
nollalternativet. 

Alternativ 1. Urgrävning enligt platsspecifikt riktvärde. 

Detta alternativ utgår från att massor där halten dioxin överskrider platsspecifikt 
riktvärde inom sågområdet (60 ng TEQ/kg TS ) schaktas ur och transporteras till en 
extern mottagningsanläggning. Den totala åtgärdsytan för denna åtgärd uppgår till cirka 
13 700 m2. Åtgärdsdjupet uppgår till mellan 1,0 och 3,0 meter inom de olika 



2012-06-29 

 105

delområdena. Den totala volymen massor som schaktas ur beräknas till drygt 18 000 m3. 
Av detta utgörs 4 250 m3 av bark och resten av fyllnadsmassor och lera, se tabell 7-8. 

Urschaktade massor ersätts med rena massor så att befintlig marknivå återställs. 
Ersättningsmassor kan exempelvis utgöras av material som hämtas från en bergtäkt eller 
motsvarande. Eftersom området ska kunna nyttjas som rekreationsområde eller liknande 
antas att det ytligaste 30 cm utgörs av jord för att möjliggöra att växtlighet kan etableras 
inom området. 

 

Figur 7-1. Åtgärdsytor inom Alternativ 1. 

För massorna inom åtgärdsvolymen i respektive delområde görs en bedömning av 
fördelningen mellan de olika klasserna enligt tabell 7-7 ovan. Bedömningen utgår från 
uppmätta föroreningshalter i analyserade prover från de djupnivåer som omfattas av 
åtgärden och jämförs med det platsspecifika riktvärdet samt haltgräns för klassning av 
farligt avfall enligt tabell 7-4. Ytterligare en aspekt av betydelse för huruvida massorna 
utgörs av bark/spån eller inte. Barkmaterialet utgörs av B-massor och omhändertas 
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genom förbränning. Resterande massor utgörs av A-massor och deponeras vid en 
mottagningsanläggning som icke farligt avfall. Undantaget är en del av massorna inom 
det mest högförorenade området som utgörs av C-massor som omhändertas vid 
SAKAB. En sammanställning av fördelningen inom de olika avfallsklasserna ges i 
tabell 7-9. 

Tabell 7-8. Sammanställning över åtgärdsvolymer (saneringsytor och –djup samt 
volymen massor som schaktas ur och omhändertas) inom Alternativ 1. 

Åtgärdsområde Åtgärds-
yta 
(m2) 

Åtgärds-
djup 
(m) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

   
Övriga 
massor 

Bark 

Mycket högförorenat område 900 1,5-2,5 2 050 - 

Högförorenat område 6 600 1,0 6 600 - 

Förorenat område 4 500 1,0 4 500 - 

Barkområde 1 700 3,0 850 4 250 

Totalt 13 700  14 000 4 250 

 

Tabell 7-9. Uppskattad volym (m3) massor av olika klasser för Alternativ 1. 

Åtgärdsområde A-massor B-massor C-massor 

Mycket högförorenat område 1 550 0 500 

Högförorenat område 6 600 0 0 

Förorenat område 4 500 0 0 

Barkområde 850 4 250 0 

 

Åtgärden omfattar bland annat bark som ligger i direkt anslutning till Stora Rängen. 
Provtagningen har visat att barken åtminstone lokalt sträcker sig ned till tre meters djup 
under markytan nära strandkanten. Detta motsvarar en nivå som ligger ungefär två 
meter under befintlig nivå för vattenytan i Stora Rängen. För att reducera mängden 
vatten som strömmar in i schaktgropen och även för att förhindra spridning av 
föroreningar till Stora Rängen i samband med schaktning i strandkanten installeras en 
spont i strandkanten. Längden på sponten skattas till 100 meter. Spontdjupet är osäkert 
då djupet ned till berg inte är känt. Enligt SGU:S brunnsarkiv är djupet till berg på en 
fastighet nära den södra kanten av Längdviken, i stort sett rakt söder om sågområdet, sju 
meter. För kostnadsberäkningen antas ett spontdjup på tio meter. Detaljutformningen av 
en spontningsåtgärd utreds inom projekteringen. Med dessa antaganden skattas 
kostnaden för spontning till knappt två miljoner kronor. 

Delar av massorna som schaktas ur ligger under befintlig grundvattenyta vid tidpunkten 
för undersökningarna. För att i möjligast mån schakta under torra förhållanden kommer 
grundvattenytan att behöva sänkas inom området med cirka en halv till en meter. 
Undantaget är där de allra högst halterna förekommer samt i barkutfyllnaden söder och 
öster om såghuset där schaktdjupet är större än inom området generellt. I dessa delar 
omfattar åtgärden massor som ligger 1,5 till 2 meter under grundvattenytan. 
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Delar av urschaktade massor kan därför behöva avvattnas innan de transporteras till en 
extern mottagningsanläggning alternativt transporteras i speciella fordon för avvattning 
vid mottagningsanläggningen. Det vatten som avvattningen ger upphov till liksom det 
vatten som rinner in i schaktgropar kommer att behöva renas. Det har inte gjorts någon 
utredning angående lämplig reningsmetod för detta vatten inom föreliggande utredning. 
Detta är något som lämpligen utförs i samband med en framtida projektering. Baserat på 
att dioxinförorening i huvudsak förekommer i partikelbunden form bedöms filtrering 
vara en möjlig reningsteknik. Kostnaden för vattenrening skattas grovt till 400 000 
kronor. Kostnaden för avvattning antas ingå i detta. 

Såghuset och båtklubbens klubbhus kommer att behöva rivas. Byggnadsmaterialet i 
såghuset är åtminstone till viss del förorenat med dioxin vilket ställer krav på 
omhändertagande av materialet. Det bedöms som rimligt att allt trämaterial som 
såghuset är konstruerat av samt de rester av betong som finns i denna byggnad skickas 
till en mottagningsanläggning för destruktion. Kostnaden för rivning av de två 
byggnaderna och omhändertagande av materialet skattas grovt till 100 000 kronor. 

I samband med en projektering föreslås att en detaljavgränsning av förorenings-
utbredningen görs genom en förklassificering av massor som ska schaktas ur (se avsnitt 
7.6). Kostnaden för detta har skattats till 1,7 miljoner kronor för alternativ 1. 

Till detta kommer byggherrekostnader, se tabell 7-10. 

Kostnaden för en sanering enligt detta alternativ uppskattas till 39 miljoner kronor, se 
tabell 7-10. En mer detaljerad redovisning av skattade kostnader ges i bilaga 9. 

Tabell 7-10. Sammanställning över kostnader (Mkr) för sanering enligt platsspecifika 
riktvärden inom Alternativ 1. 

Åtgärdsområde Totalt 

Schaktning, transport, omhändertagande och återställning   

 Mycket högförorenat område 6.6 

 Högförorenat område 8.5 

 Förorenat område 5.8 

 Barkområde 10.6 

Vattenrening 0.4 

Rivning av byggnader 0.1 

Spontning 1.8 

Projektledning, byggledning 0.2 

Förklassificering 1.7 

Förfrågningsunderlag 0.2 

Tillståndsansökningar 0.1 

Kontrollprogram (referens, genomförande, uppföljning) 1.0 

Oförutsedda kostnader 2.0 

Summa 39.0 
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Alternativ 2. Urgrävning av de mest förorenade massorna kombinerad med en 
övertäckning  

Alternativ 2 omfattar en schaktåtgärd av de massor inom sågområdet som innehåller de 
största mängderna dioxin. Detta innefattar de delområden som betecknas Mycket 
högförorenat och Högförorenat. Detta innebär även att de massor som generellt har de 
högsta halterna av dioxin åtgärdas. Åtgärdsmålet för dessa två delområden utgörs av det 
platsspecifika riktvärdet för dioxin (60 ng TEQ/kg TS). Återfyllning av urschaktade 
volymer görs på samma sätt som för alternativ 1. 

Som komplement till detta genomförs en enklare övertäckning inom huvuddelen av de 
delar av sågområdet som inte omfattas av schaktåtgärden (området närmast Sågvägen – 
1 500 m2 samt den södra delen som huvudsakligen utgörs av bark – 1 700 m2). De delar 
som omfattas av en urschaktning respektive övertäckning redovisas i figuren nedan. 
Anledningen till att vissa delar av sågområdet lämnas helt utan åtgärd är främst att dessa 
ytor är bevuxet med träd och sly och därför inte inbjuder till någon verksamhet. Det är 
heller inte fastställt att området är förorenat med dioxin, men innan beslut kan fattas om 
tillämpning av detta alternativ måste föroreningsnivån undersökas och kompletterande 
riskbedömning görs för denna del av såghusområdet. Övertäckningen utgörs av ett 
materialavskiljande skikt i form av en geotextil på vilken läggs cirka tre decimeter jord 
så att växtlighet kan etableras inom området. Syftet med övertäckningen är att reducera 
risken att människor som vistas inom området exponering för föroreningarna som 
lämnas kvar inom området samt att reducera spridning av partiklar genom erosion. 

Storleken på åtgärdsytor, åtgärdsdjup samt volymen massor som schaktas ur och 
omhändertas vid en extern mottagningsanläggning är sammanställt i tabell 7-11 och 
fördelningen mellan olika avfallsklasser i tabell 7-12. 

Tabell 7-11. Sammanställning över åtgärdsvolymer (saneringsytor och –djup samt 
volymen massor som schaktas ur och omhändertas) inom Alternativ 2. 

Åtgärdsområde Åtgärds-
yta 
(m2) 

Åtgärds-
djup 
(m) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

   
Övriga 
massor 

Bark 

Mycket högförorenat område 900 1,5-2,5 2 050 - 

Högförorenat område 6 600 1,0 6 600 - 

Totalt 7 500  8 650 0 

 

Tabell 7-12. Uppskattad volym (m3) massor av olika klasser för Alternativ 2. 

Åtgärdsområde A-massor B-massor C-massor 

Mycket högförorenat område 1 550 0 500 

Högförorenat område 6 600 0 0 
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Figur 7-2. Åtgärdsytor inom alternativ 2. 

Åtgärden omfattar en mindre volym massor under befintlig grundvattenyta i anslutning 
till såghusets norra del. Här görs bedömningen att dessa massor schaktas ur utan att 
avsänka grundvattenytan. Detta kan innebära att massorna behöver transporteras i 
fordon med tätt flak och eventuellt även avvattnas vid mottagningsanläggningen. 

Kostnaden för en sanering enligt detta alternativ uppskattas till drygt 20 miljoner 
kronor, se tabell 7-13. En mer detaljerad redovisning av skattade kostnader ges i bilaga 
9. 
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Tabell 7-13. Sammanställning över kostnader (Mkr) för sanering enligt platsspecifika 
riktvärden inom Alternativ 2. 

Åtgärdsområde Totalt 

Schaktning, transport, omhändertagande och återställning  

 Mycket högförorenat område 6.6 

 Högförorenat område 8.5 

 Förorenat område 0.2 

 Barkområde 0.3 

Tillkommande kostnad för transport av blöta massor samt ev. 
avvattning vid mottagningsanläggning 

0.4 

Rivning av byggnader 0.1 

Spontning 0.0 

Projektledning, byggledning 0.2 

Förklassificering 1.0 

Förfrågningsunderlag 0.2 

Tillståndsansökningar 0.1 

Kontrollprogram (referens, genomförande, uppföljning) 1.0 

Oförutsedda kostnader 1.5 

Summa 20.1 

 
Inom den västra delen av den del som betecknas Förorenat område, har dioxin påvisats i 
halter på drygt 500 ng TEQ/kg TS i massor ned till cirka en halv meters djup. 
Förekomsten av dioxin inom denna del av området kan ha sin förklaring i att ytan har 
använts som ett upplag för behandlat virke. Om så är fallet görs bedömningen baserat på 
erfarenheter från liknande verksamhetsområden att föroreningen är koncentrerad till 
ytligare jordlager. 

En variant på alternativ 2 (alternativ 2b) skulle då vara att schakta ur en halv meter inom 
denna yta innan en övertäckning görs med jord. Om föroreningar finns huvudsakligen i 
ytjord, innebär alternativ 2b en större reduktion i mängden dioxiner på området jämfört 
med alternativ 2, vilket reducerar risker vid spridning av föroreningar med grundvatten 
och även en ytterligare reduktion i hälsorisker vid vistelse på området. Med befintligt 
underlag är det inte möjligt att bedöma om alternativ 2b är aktuellt för västra del av 
området som betecknas Förorenat område, eftersom ett begränsat antal prov har 
analyserats så att dioxinhalter i ytjord är något osäker och fördelningen av föroreningar i 
djupled är okänd. 

Urschaktade massor skulle behöva transporteras till en mottagningsanläggning för icke 
farligt avfall. Kostnaden som tillkommer utöver de kostnader som beräknas för 
alternativ 2 ovan är cirka 500 000 – 900 000 kronor. Detta inkluderar urschaktning, 
transport och deponering av 750 m3 massor samt motsvarande volym ersättningsmassor. 
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Alternativ 3. Omhändertagande av de massor som utgörs av farligt avfall kombinerad 
med en övertäckning 

Detta alternativ omfattar de massor där de högsta halterna av dioxin har påvisats. 
Området ligger inom och i anslutning till den norra delen av såghuset. Området inom 
vilken dioxin bedöms kunna förekomma i halter över gräns för farligt avfall är markerat 
i grått i figuren nedan. En grov skattning är att de massor där dioxin förekommer i halter 
över farligt avfall upptar en yta på 700 m2 med en mäktighet på i genomsnitt en meter. 
Den bedömning som görs utifrån genomförda undersökningar är att en del av denna 
volym utgörs av massor där dioxinhalten motsvarar icke farligt avfall. Det antas att 500 
m3 måste omhändertas som farligt avfall och 200 m3 som icke farligt avfall, se bilaga 
11. Den exakta detaljavgränsningen av massorna görs inom projekteringen. Återfyllning 
av urschaktade volymer görs på samma sätt som för alternativ 1 och 2. 

På samma sätt som för alternativ 2 kombineras detta med en övertäckning av större 
delen av övriga delar av sågområdet (streckat område i figuren nedan), 10 000 m2. 
Övertäckningen utförs på samma sätt som i alternativ 2. 

Då massorna bedöms i huvudsak ligga ovanför befintlig grundvattennivå krävs ingen 
anläggning för avvattning eller vattenrening. Det antas därför att dessa massor schaktas 
ur utan att avsänka grundvattenytan. En viss mängd massor kan behöver transporteras i 
fordon med tätt flak och eventuellt även avvattnas vid mottagningsanläggningen. Det 
antas att kostnaden för detta är den samma som för alternativ 2. 

Tabell 7-14. Sammanställning över åtgärdsvolymer (saneringsytor och –djup samt 
volymen massor som schaktas ur och omhändertas) inom Alternativ 3. 

Åtgärdsområde Åtgärds-
yta 
(m2) 

Åtgärds-
djup 
(m) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

Åtgärds-
volym 
(m3) 

   
Övriga 
massor 

Bark 

Mycket högförorenat område 700 1,0 700 - 

 

Tabell 7-15. Uppskattad volym (m3) massor av olika klasser för Alternativ 3. 

Åtgärdsområde A-massor B-massor C-massor 

Mycket högförorenat område 200 0 500 
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Figur 7-3. Åtgärdsytor inom alternativ 3. 
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Kostnaden för en sanering enligt detta alternativ uppskattas till cirka 10 miljoner kronor, 
se tabell 7-16. En mer detaljerad redovisning av skattade kostnader ges i bilaga 9. 

Tabell 7-16. Sammanställning över kostnader (Mkr) för sanering enligt platsspecifika 
riktvärden inom Alternativ 3. 

Åtgärdsområde Totalt 

Schaktning, transport, omhändertagande och återställning  

 Mycket högförorenat område 4.8 

 Högförorenat område 1.1 

 Förorenat område 0.2 

 Barkområde 0.3 

Tillkommande kostnad för transport av blöta massor samt ev. 
avvattning vid mottagningsanläggning 

0.4 

Rivning av byggnader 0.1 

Spontning 0.0 

Projektledning, byggledning 0.2 

Förklassificering 0.5 

Förfrågningsunderlag 0.2 

Tillståndsansökningar 0.1 

Kontrollprogram (referens, genomförande, uppföljning) 1.0 

Oförutsedda kostnader 1.0 

Summa 9.9 

 

7.4 Resultat från den fördjupade alternativanalysen 

I tabell 7-17 jämförs de olika åtgärdsalternativ som har undersökts inom föreliggande 
utredning. Alternativen jämförs avseende reduktion av föroreningsmängder/spridning, 
vilka hälsorisker och miljörisker som föreligger inom området efter en åtgärd samt de 
miljökonsekvenser som själva åtgärden innebär under genomförandet och slutligen 
skattade kostnader. Nollalternativet medför i sig begränsade kostnader. Det ska dock 
poängteras att alternativet på sikt kan riskera att medföra betydande indirekta kostnader. 
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Tabell 7-17. Sammanfattning av resultat av genomför alternativanalys. 

Åtgärd Reduktion av spridning 
och mängder 

Hälsorisker vid 
användning av området 

som båtklubb 

Miljörisker, markmiljö 
samt djur som vistas på 

området 

Miljökonsekvenser med 
åtgärd 

Kostnad 
(Mkr) 

0 Nollalternativ (inget 
görs) 

Förorening kvar (65 g 
TEQ). 
Stor risk för spridning 

Hälsorisker vid korttids 
vistelse på område.  
Stora hälsorisker vid 
vistelse på området vid 
upprepad exponering.  
Hälsorisker på sikt pga 
spridning kan ej uteslutas 
(intag av fisk från Stora 
Rängen). 

Effekter på djur som vistas 
på markområdet. 
Effekter på djur i Stora 
Rängen pga spridning av 
dioxiner från markområdet. 

Ingen åtgärd Ej skattad 

1 1) Urgrävning 
enligt platsspecifikt 
riktvärde 

Stor reduktion av mängder 
(64,2 g TEQ tas bort) och 
spridning. 

Inga hälsorisker vid 
användning som båtklubb.  

Stor reduktion i miljörisker 
på området och i Stora 
Rängen. 

Buller vid schaktning och 
sortering av massor samt 
transporter från området. 
Risk för ökad spridning 
med grundvatten vid 
strandnära schaktning. 
Motverkas med lämplig 
skyddsåtgärder 
(vattenrening). 
Risk för damning under 
entreprenadfasen. 
Motverkas genom vattning. 
Risk för skred till sjön 
under entreprenad fasen – 
motverkas genom 
spontning??? 

39,0 

1b 1) Nivå 0-1 m: 
Urgrävning enligt 
platsspecifikt 
riktvärde 
2) Nivå >1 m: 
Urgrävning enligt 
mätbart åtgärdsmål 
för djup >1 m 

Förmodligen stor reduktion 
av mängder dioxin, men 
något mindre än alternativ 
1. 
Alternativet kan inte 
utredas – för lite 
information om föredelning 
av föroreningar i djupled. 

Inga hälsorisker vid 
användning som båtklubb. 
Restriktioner för grävning 
och omblandning av jord 
inom området. 

Reduktion i miljörisker på 
området och i Stora 
Rängen 

Ej skattad 

2 1) Urgrävning av 
de mest förorenade 
massorna enligt 
platsspecifikt 
riktvärde samt, 
2) Övertäckning av 
öppna ytor* inom 
kvarvarande del av 
sågområdet 

Acceptabel reduktion av 
mängder och spridning. 
(61,2 g TEQ tas bort) 

Stor reduktion i exponering 
för dioxiner, och därmed 
mycket små hälsorisker vid 
användning som båtklubb. 
Restriktioner för all 
markabeten inom området 
som endast övertäcks. 
Underhållsbehov för 
täckskiktet.  

Reduktion i miljörisker på 
området men viss 
kvarvarande risk för 
exponering inom området 
som endast övertäcks. 
Reduktion av miljörisker i 
Stora Rängen genom 
reduktion i spridning med 
grundvatten reduktion i 
erosion.. 

20,1 

2b 1) Urgrävning av 
de mest förorenade 
massorna enligt 
platsspecifikt 
riktvärde samt, 
2) Bortaggning av 

Större reduktion i mängder 
och spridning om 
föroreningar i markt utanför 
de mest förorenade 
området ligger 
huvudsakligen i ytskiktet. 

Se kolumn till vänster Se kolumn till vänster Tillkommande 
kostnad utöver 
alternativ 2 är 
0,5-0,9 Mkr. 
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Åtgärd Reduktion av spridning 
och mängder 

Hälsorisker vid 
användning av området 

som båtklubb 

Miljörisker, markmiljö 
samt djur som vistas på 

området 

Miljökonsekvenser med 
åtgärd 

Kostnad 
(Mkr) 

det översta skiktet 
(25-30 cm) samt 
återfyllning inom 
kvarvarande del av 
sågområdet 

Det är inte möjligt att 
beräkna skillnad i 
borttagning av dioxin 
mellan alternativ 2 och 2b, 
eftersom data för 
fördelning av dioxiner med 
djupet saknas i en stor del 
av området. 

3 1) Urgrävning av 
de massor som 
utgörs av farligt 
avfall 
2) Övertäckning av 
öppna ytor* inom 
kvarvarande del av 
sågområdet 

Reduktion i mängd troligen 
tillräcklig, men viss fortsatt 
spridning med 
grundvattnet. (39,5 g TEQ 
dioxiner tas bort) 

Reduktion i exponering för 
dioxiner, och därmed små 
hälsorisker vid användning 
som båtklubb. Risk för 
kontakt med förorenad jord 
på sikt. Restriktioner för all 
markabeten inom störa del 
av området. 
Underhållsbehov för 
täckskiktet.  
Hälsorisker på grund av 
spridning kan inte 
uteslutas.  

Kvarvarande risker på 
området med risk för 
exponering för höga 
dioxinhalter inom området 
som endast övertäcks. Vis 
redution av miljörisker i 
Stora Rängen genom 
reduktion i erosion och viss 
reduktion i spridning med 
grundvatten. . 

9,9 

* Förutsätter att undersökningar görs för att fastställa att dioxinhalter är låga i mark inom områden som inte övertäcks  
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7.5 Osäkerheter 

Det finns ett antal osäkerheter i underlaget för riskbedömningen, som redovisas nedan: 

Spånupplaget 

 Eftersom endast två prov på spån i spånhögen har analyserats är mängden 
dioxiner i högen osäker. Även mängden spån som finns kvar där spånhögen var 
belägen är osäker. 

För att bedöma risken för exponering i dagsläget är denna osäkerhet i huvudsak 
inte kritisk eftersom ytan där högen var belägen är utfyllt med en stor mängd 
massor. Det är endast i det som i dag utgörs av en släntfot som direkt exponering 
eventuellt kan förekomma. 

Av större betydelse är bedömningen av hur mycket dioxin som sprids från ytan 
där spånhögen var beläget. De halter av dioxin som har påvisats i ytvatten och 
sediment i viken utanför spånupplaget tyder dock på att spridningen är 
begränsad. 

 Inom övriga delen av spånupplaget finns en yta på cirka 2 000 m2 (där kolmilor 
har tidigare funnits) där inga jordprov har analyserats med avseende på dioxiner. 
Området har bland annat använts för transport av doppat virke, och kan även ha 
använts som upplagsyta för doppat virke. Det finns därför en osäkerhet vad 
gäller förekomsten av dioxiner i den östra delen av spånupplagsområdet. 
Undersökningarna har dock visat att det inte finns något spån eller barkmaterial 
inom denna del av undersökningsområdet, däremot kol. Prover på kol inom 
andra delar av undersökningsområdet har innehållit dioxin i varierande halter.  

Såghusområdet 

 Undersökningarna har visat att det finns ett större område öster och söder om 
såghuset som är utfyllt med bark. Undersökningarna har också visat att 
mäktigheten ökar betydligt närmare strandkanten. Provpunktstätheten är dock 
gles (i medeltal en provpunkt per 300 m2). Det är därför svårt att göra någonting 
annat än en grov skattning av mängden bark i området. 

Halten dioxin har analyserats i fyra prov som utgörs av bark och dessa visar på 
halter mellan 40 och 1 500 ng TEQ/kg TS. Barkmaterial återfinns även i 
sedimenten i Längdviken och här har dioxinhalter mellan 2 400 och 18 000 
ng TEQ/kg TS uppmätts. Det är därför rimligt att anta att det kan förekomma 
högre halter av dioxin i barkmaterial inom markområdet än vad som har 
påvisats. Detta innebär, tillsammans med osäkerheten i mängden bark, att 
mängden dioxin som finns i barkmaterial i anslutning till såghusområdet är 
osäker och kan vara cirka en faktor tio högre än vad skattningen visar. 

De osäkerheter som föreligger vad gäller mängden bark och den dioxin-
förorening som denna innehåller är av betydelse vad gäller bedömningen av 
åtgärdsbehovet för området. Idag skattas mängden dioxin som finns i barken till 
knappt ett gram vilket motsvarar knappt två procent av den totala mängden 
dioxin inom undersökningsområdet. Med betydligt högre halter skulle denna 
andel kunna bli betydande i en jämförelse med området som helhet. 

Mängden bark har även en inverkan på kostnaden för att sanera området kring 
såghuset eftersom barken måste förbrännas. Till viss del är även halterna av 
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dioxin av vikt eftersom mottagningskostnaden bedöms vara betydligt högre för 
material som innehåller dioxin i halter över gränsen för farligt avfall. 

 I nordöstra delen av såghusområdet har undersökningarna i huvudsak varit 
inriktade på föroreningar förknippade med den verksamhet som har bedrivits vid 
kolmilor och inom tillverkningen av tjära. Detta innebär att föroreningsbilden 
med avseende på dioxiner i mark är osäker i denna del av såghusområdet. 

 En översiktlig skattning av spridningen av dioxin genom erosion med 
ytavrinnande nederbörd har gjorts vilket visar att spridningen kan vara 
betydande. Beräkningen baseras i viss mån på platsspecifika data men vissa 
parametrar är hämtade från litteraturen. 

Erosion i strandnära områden kan även ske i samband med variationer i 
vattenstånd i Stora Rängen. Betydelsen av en sådan process har inte 
kvantifierats. 

Bedömningen som görs är att det är svårt att reducera osäkerheterna i 
bedömningen av erosionens betydelse för spridningen av föroreningar. 

Byggnader 

Samtliga analyser på byggnadsmaterial i såghuset har visat på förekomst av dioxin och i 
allmänhet i höga halter. Provtagningen har med ett undantag varit riktad till material i 
undervåningens norra halva där den huvudsakliga hanteringen av impregneringsvätska 
bedöms ha varit. Det är därför möjligt att den påvisade förekomsten av dioxin inte är 
representativ för andra delar av byggnaden. 

Utbredningen av förorenat byggnadsmaterial har en inverkan på hur materialet hanteras 
och omhändertas om byggnaden rivs. Kostnaderna för att omhänderta byggnads-
materialet bedöms dock vara begränsade i förhållande till de totala kostnader som en 
sanering innebär. Det finns därför inga ekonomiska skäl att kartlägga förekomsten av 
föroreningar i byggnadsmaterial i mer detalj. Istället görs bedömningen att allt material 
bör hanteras som farligt avfall i samband med en framtida sanering. 

Vad gäller risker vid vistelse inom såghuset görs bedömningen att det primärt är jord 
inuti byggnaden som utgör den huvudsakliga risken för exponering och inte byggnads-
materialet. Ur en riskbedömningsaspekt finns det därför inget behov av att undersöka 
förekomsten av dioxin i byggnadsmaterial i mer detalj. 

Sediment 

Föreliggande utredning har inte som mål att undersöka förekomsten av dioxin i 
sediment i detalj eller att utreda de risker som sedimenten utgör. Istället har syftet varit 
att få en bild av om sedimenten visar spår av den verksamhet som har bedrivits inom 
sågverket. Med befintligt underlag är det därför inte möjligt att göra en avgränsning av 
förorenade sediment i Längdviken eller en uppskattning av mängden dioxiner som kan 
finnas i sedimenten. 

Fisk 

Ingen undersökning av dioxinhalter i biota i Stora Rängen har genomförts. Resultaten 
av de undersökningar som har gjorts inom Stora Rängen motiverar dock att 
undersökningar av biota (exempelvis fisk och kräftor) bör övervägas för att kunna 
bedöma hälsorisker vid konsumtion. 
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Dricksvatten 

Spridning av dioxiner till berggrundvatten bedöms inte ske i stor utsträckning och 
därför bedöms risker vid användning av berggrundvatten vid fastigheter på 
Sågareholmen vara liten. Även risker vid intag av dricksvatten från Råberga vattentäkt 
bedöms vara liten. Inga analyser av dricksvatten (brunnar eller vattentäkt) har dock 
gjorts. 

7.6 Förslag till kompletterande undersökningar 

Provpunktstätheten inom fastigheten och omfattningen på analysprogrammet har av 
kostnadsskäl fått begränsas. Det finns därmed ett behov av kompletterande 
provtagning och analyser för att reducera osäkerhet rörande utbredningen av 
föroreningar i plan och djup. Vissa undersökningar måste genomföras innan slutgiltigt 
beslut om förordad åtgärd tas. Detta gäller områden som omfattas av en övertäckning 
inom alternativ 2 och alternativ 3 samt vissa delar som har bedömts inte kräva en 
åtgärd. 

 Barkmaterial i området öster och söder om såghuset, särskilt i strandnära delar 
av utfyllnaden. 

 I norra delen av såghusområdet, främst där det har bedrivits kolmilning och 
tillverkning av tjära. 

 Inom spånupplaget bör det säkerställas att det område norr om Sågvägen som 
inte har undersökts med avseende på förekomst av dioxin inte är påverkat av 
dioxin. 

 Viss provtagning bör genomföras i området där referensprovpunkten är belägen 
inom föreliggande utredning. Syftet är att säkerställa att området väster om 
fritidshemmet och servicehuset inte är påverkat av den verksamhet som har 
bedrivits vid brädgården. 

Utöver dessa undersökningar krävs kompletterande provtagning och analyser inom de 
delar som ska omfattas av den åtgärd som ska genomföras i framtiden. Dessa under-
sökningar görs inom projekteringsfasen, med det övergripande syftet att förstärka 
underlaget inför en entreprenadupphandling. Omfattning på en sådan undersökning är 
beroende av hur stora osäkerheter som accepteras när man går in i en entreprenadfas. 
Det kan därför övervägas om en förklassificering av jordmassor i så kallade selektiva 
efterbehandlingsvolymer (SEV) ska tas fram som underlag för projektering av 
saneringsåtgärderna. Detta diskuteras nedan. 

Inom projekteringen bör även en kontroll av området kring den f.d. spånhögen göras för 
att försäkra att täckskiktet över spånet är tillräckligt bra för att hindra exponering för 
massorna även i framtiden. Detta gäller främst området kring släntfoten. 

Fördjupade diskussioner med möjliga mottagningsanläggningar av spån och 
barkmaterial bör genomföras. I samband med detta kan pilotförsök genomföras där 
entreprenören får ta del av prov på det material som ska förbrännas för att därigenom 
kunna göra en bättre bedömning av kostnaden för att behandla materialet. Eventuellt 
behöver massorna förbehandlas innan det kan förbrännas. En sådan förbehandling kan 
exempelvis innebära att grus och sand avskiljs genom siktning. Detta arbete kan 
genomföras under projekteringsfasen.  

De genomförda undersökningarna har visat på höga halter av dioxin i sediment i 
Längdviken, främst i material som utgörs av bark. Resultaten motiverar att mer 
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omfattande undersökningar genomförs i Längdviken för att avgränsa utbredningen av 
dioxin men också för att genomföra en riskbedömning och, beroende på utfallet av risk-
bedömningen, eventuellt även en åtgärdsutredning och riskvärdering för sedimenten. 
Detta bör även omfatta en undersökning av förekomsten av dioxin i biota (till exempel 
fisk och kräftor). 

7.6.1 Förklassificering av SEV 

I samband med en saneringsentreprenad ska en klassificering av jordmassorna ske med 
utgångspunkt från främst föroreningshalter och organiskt innehåll. Denna klassificering 
genomförs i många fall löpande i samband med schaktningen. I detta fall kan dock 
förutses vissa problem att genomföra en klassificering av massor under pågående 
saneringsentreprenad, dels för att den styrande föroreningen (dioxin) har hög toxicitet 
som kan kräva försiktighet vid hanteringen, dels att det är långa svarstider för analyser 
av provtaget material. Detta medför antingen behov av mellanlagring av stora volymer 
massor (kräver tillstånd), alternativt medför en ineffektiv schaktentreprenad.  

Ett sätt att komma runt detta problem är att genomföra en förklassificering av jord-
massorna indelade i SEV1 inför eller i samband med projektering av saneringen. 
Förklassificeringen innebär en förtätad provtagning och analys för karakterisering av 
föroreningshalter och organiskt innehåll som kan utföras på ett planerat sätt och utan 
risk för stillestånd under saneringsentreprenaden. Om förklassificeringen utförs i ett 
tidigt ske utgör detta ett utmärkt underlag för projekteringen av saneringen. En 
förklassificering medför även att brister i avgränsning av föroreningsutbredningen 
avhjälps på ett effektivt sätt. De laktester som bedöms erforderliga för klassificeringen 
utförs som en del av förklassificeringen. Projekteringen kan därmed bättre precisera 
vilka jordvolymer som ska saneras och det är på förhand känt hur de individuella SEV 
ska omhändertas vilket medger en rationell masshantering. En på förhand känd 
hanteringsplan för uppgrävda jordmassor kan även göra att det aldrig uppstår något 
behov av tillståndspliktig mellanlagring av jordmassor. En välgrundad plan för 
masshanteringen medför även mindre föroreningsexponering för saneringspersonalen. 
Detta medför att ett bättre preciserat förfrågningsunderlag kan ges för anbudsräkning på 
entreprenaden, något som vanligen leder till mindre osäkerheter i avgivna anbudspriser. 
Kostnaden för att genomföra en förklassificering motsvarar vanligen en obetydlig del av 
saneringskostnaden. 

Kostnader för den föreslagna förklassificeringen i SEV beror i stor utsträckning på 
analystätheten då kostnaden för dioxinanalyser är hög. Kostnadsuppskattningen har 
baserats på provtagning av varje SEV där en SEV representerar en volym på 50 m3 
(10x10x0,5 m). Inom varje SEV tas fyra delprover ut och slås samman till ett samlings-
prov. Prover analyseras med avseende på dioxiner, klorfenoler och TOC. Kostnad för 
analyser uppskattas till drygt 3 000 kr/prov. Utöver kostnader för kemiska analyser 
tillkommer kostnader för projektledning, planering, utvärdering mm. En samman-
ställning av uppskattade kostnader för olika arbetsmoment rörande förklassificering ges 
i Tabell 7.18 7-18 nedan.  

Det bör noteras att kostnaderna för förklassificering till betydande del utgör kostnader 
som normalt ingår i kostnader under entreprenadskedet. Förklassificeringen innebär 
således i huvudsak att kostnaderna tidigareläggs. 

                                                 
1 Selektiva efterbehandlingsvolymer, vanligen enligt ett rutnätssystem för saneringsområdet och indelning 
av jorden i olika skiktdjup. 
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Tabell 7.18. Sammanställning av olika kostnadsposter för förklassificering i SEV, häri 
ingår även kostnader för mer preciserad föroreningsavgränsning. 

Förklassificering Kostnad (kr) 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Planering, förberedelse 100 000 100 000 100 000

Fältarbete (borrning, assistans) 250 000 100 000 40 000

Analyser 1 100 000 500 000 60 000

Sammanställning, utvärdering, rapportering 250 000 250 000 250 000

Totalt 1 700 000 950 000 450 000
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