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Sammanfattning 
 

Kalmar Vatten AB planerar en ombyggnad av Kalmar avloppsreningsverk (ARV) vid 

Tegelviken. Ombyggnaden omfattar nya vattenreningsbassänger inom ett område norr 

om det nuvarande avloppsreningsverket. Kemakta har under 2016 utfört miljötekniska 

utredningar åt Kalmar Vatten inom det område som berörs av ombyggnaden. 

Vid Tegelviksområdet har avfall deponerats mellan ca 1920 och 1980. Deponeringen 

har skett dels som utfyllnader av tidigare havsvikar och dels som två deponihögar, 

västra och östra deponin. Det område där de nya reningsbassängerna planeras har 

tidigare varit en havsvik som fylldes ut i början av 1960-talet.  

Föroreningssituationen i området har undersökts i flera omgångar under 2013 till 2016. 

Totalt har det genomförts 35 skruvborrningar varav grundvattenrör installerats i 7 

punkter. Dessutom har 9 provgropar grävts i området.  

De undersökningar som genomförts visar att området är uppfyllt med grus, sand samt 

olika typer av avfall (industriavfall, byggavfall, glas, plåt, m.m.) med en mäktighet på 

upp till 4 meter. De kemiska analyser som gjorts visar att höga halter av metaller 

(barium, bly och zink) samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och olja 

förekommer i fyllningen. De platsspecifika riktvärdena som tagits fram för Tegelviks-

området överskrids i drygt 20 % av de analyserade proverna. I några fall är halterna så 

höga att jorden skulle klassas som farligt avfall om den grävdes upp. 

En jämförelse med de platsspecifika riktvärdena indikerar att det finns behov av 

åtgärder inom stora delar av området. Åtgärdsbehovet är i viss utsträckning styrt av 

behovet av att skydda mot spridning till Tegelviken och endast i en mindre del av att det 

förekommer höga halter av hälsofarliga ämnen.  

Byggandet av de nya bassängerna kommer att kräva en omfattande schaktning och 

kommer i praktiken innebära att både förorenade massorna och rena underliggande 

massor måste schaktas ur. Omfattningen av schaktningen har uppskattats baserat på 

principlösningar för den framtida utformningen och visar att ca 40 000 m3 massor måste 

schaktas. Baserat på provtagningen har mängden massor i olika föroreningsklasser 

beräknats. 

Inom vissa delområden förekommer avfall och förorenade massor under det djup som 

ska schaktas för reningsbassängerna. Även i vissa områden utanför schakterna 

reningsbassängerna har föroreningar påträffats.  
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1 Inledning 

1.1 Beställare 

Kemakta Konsult har under våren 2016 utfört miljötekniska utredningar på uppdrag av 

Kalmar Vatten AB rörande Kalmar avloppsreningsverk (Kalmarsundsverket) vid 

Tegelviken. Utredningen berör det område där nya avloppsreningsbassänger planeras. 

Området ligger i anslutning till Tegelviksdeponin, sydväst om Kalmar centrum. För 

jordprovtagning har Kemakta samarbetat med WSP. För kemiska analyser har ALS 

Scandinavia AB anlitats.  

1.2 Bakgrund 

Vid Tegelviksdeponin deponerade man mellan 1920 och 1980, såväl hushållsavfall,  

industriavfall och byggavfall. Stora delar av området var från början gammal 

havsbotten. Utfyllnad av de södra delarna av avloppsreningsverkets område har pågått 

under en lång period (1957-1980) medan deponering i den norra delen huvudsakligen 

skedde mellan åren 1960-1962, se figur 1-1. 

 

Figur 1-1 Utfyllnader under olika tidsperioder i Tegelviken. 

Tidigare undersökningar har visat att en rad föroreningar finns inom Tegelviksområdet 

som helhet, såsom metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, klorerade lösnings-

medel, PAH m.m. Markprovtagningar har tidigare skett våren 2013 i det område som 

planeras tas i anspråk för nya reningsbassänger (Kemakta 2013). Kompletterande 

provtagningar gjordes under 2014 (Kemakta 2014a) samt i närområdet i samband med 

de undersökningar som utförts för Kalmar kommun (Kemakta 2014b). I figur 1-2 

redovisas det område där bassängerna planeras byggas och som utretts i detta uppdrag. 

Utöver Kalmar Vattens avloppsreningsverk, ARV, bedriver i dagsläget även 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) verksamhet vid Tegelviken, medan övriga 

delar av Tegelviksområdet används som strövområde och idrottsplats. 
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Figur 1-2 Lokalisering av Kalmarsundsverket. Den del av området där nya 

reningsbassänger planeras är inringat.  

1.3 Syfte och omfattning 

Syftet med undersökningen var att utreda föroreningssituationen inom den norra delen 

av ARV:s område och så långt möjligt avgränsa föroreningarnas utbredning i plan och 

profil. Utredningen kompletterar tidigare utredningar som Kemakta utfört på området 

(Kemakta 2013, Kemakta 2014a). Vidare ingår att göra en bedömning av åtgärds-

behovet inför den planerade anläggningen av reningsbassänger. 

Uppdraget har omfattat provtagning av jord och grundvatten, och kemiska analyser. 

Arbetet har utförts och redovisas i enlighet med Naturvårdsverkets vägledningar och 

Kvalitetsmanual där det är tillämpligt. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Planerad utbyggnad av reningsbassänger 

Den planerade utbyggnaden av reningsbassänger kommer att ske norr om det nuvarande 

reningsverket. I figur 2-1 visas det planerade läget av de nya reningsbassängerna.  

 
Figur 2-1 Planerat läge för de nya reningsbassängerna.  

2.2 Områdets nuvarande användning 

Det område som berörs av utbyggnaden har en yta på drygt 2 ha. I den södra delen av 

området finns idag slamfickor som används för hantering och mellanlagring av olika 

typer av slam och rensmassor. Slamfickorna har betongväggar och en tät botten där 

vatten samlas upp och tas om hand i reningsverket.  

På den norra delen av utbyggnadsområdet finns för närvarande ett upplag av jord- och 

schaktmassor som används i samband med ledningsarbeten inom Kalmar kommun.  
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2.3 Historik 

Fram till början av 1960-talet var större delen av området en grund havsvik. Endast 

området längst i nordost var land. Flygfoto från 1957 visar att landområdet användes 

som upplag för olika typer av material, se figur 2-2. Runt 1960 så började området 

fyllas utgående från Vesholmarna i söder. År 1962 var allt utom de delar som låg längst 

i väster utfyllda. Dessa fylldes ut under 1970-talet. Under 1970-talet fanns flera dammar 

separerade av jordvallar. Enligt uppgift användes dessa för torkning av avloppsslam och 

togs i drift 1978, se figur 2-3. I början på 1980-talet anlades slamfickorna i den södra 

delen av området och dammarna upphörde att användas. Förmodligen fylldes dammarna 

med massor. 

 

Figur 2-2 Flygbild över Tegelviken från 1957. 
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Figur 2-3 Flygbild över området från 1977 med planerat läge för nya 

reningsbassänger.  

2.4 Geologisk uppbyggnad 

Området består huvudsakligen av olika typer av fyllnadsmaterial. Naturligt material 

påträffas på en nivå på ca -1,6 till +0,3 och består av gyttja, sand och lera. I den norra 

delen påträffades sandig morän. Mäktigheten på fyllnadsmaterialet i provpunkterna 

varierar mellan 3 och 5 meter. Där högar är upplagda kan mäktigheten lokalt vara 

väsentligt större. I samtliga provpunkter påträffades material som karakteriserats som 

avfall i en mäktighet på mellan 1,3 och 3,5 meter. I avfallet noterades inslag av metall, 

papper, kol, tegel, glas, plast, trä, spån, tegel, mm. Över avfallet ligger en sandig grusig 

fyllning med varierande mäktighet (0,4 – 3 m).  

2.5 Grundvattenförhållanden 

Sedan 2014 har grundvattennivåer avlästs i grundvattenrören 311, 321 och 325, i 

intilliggande grundvattenrör (GW9, GV905, GV905, GV910, GV911 och GV912) från 

tidigare undersökningar samt nivån i lakvattendammen, se figur 2-4. Resultat av 

avläsningarna redovisas i bilaga 2.  

Grundvattennivån i den norra delen av området (rör 311) har under perioden maj 2014 

till januari 2016 legat på nivån +0,6 till +1,1 med en tendens till sjunkande nivåer under 

2015. I den södra delen av området (rör 321 och 325) är nivåerna ca en halvmeter lägre 

med en variation mellan +0,2 och +0,6. I figur 2-4 redovisas grundvattennivåer 

uppmätta i mars samt i november 2015. En fullständig redovisning av uppmätta 

grundvattennivåer ges i bilaga 2. 
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Figur 2-4 Uppmätta grundvattennivåer mars samt november 2015. 

De nivåer som uppmätts innebär att grundvattnet ligger ca 1,5 – 2,3 meter under 

markytan i den södra delen av området och drygt 3 meter under markytan i den norra 

delen. De mätningar som gjorts av nivåer i omgivande grundvattenrör visar att det sker 

en strömning av grundvatten mot sydväst. Från den delen av området som ligger längst i 

norr kan det även ske en grundvattenströmning mot nordväst, i riktning mot det upplag 

för muddermassor som finns där. Upplaget dräneras på en nivå lägre än havsnivån. 

Gradienten i grundvattennivåerna över området är ca 0,5 %. 

2.6 Ledningar 

Inga större aktiva ledningar går igenom de delar av området där reningsbassängerna ska 

byggas, däremot finns flera större ledningar som går längs kanterna av området.  

Spillvatten 

Två spillvattenledningar från Kalmar till reningsverket går i nord-sydlig riktning väster 

om området. Öster om området, längs med västra sidan av Vesholmsvägen finns två 

spillvattenledningar som inte är i drift. Inom området finns ledningar för vatten från den 

hårdgjorda ytan vid slamfickorna.  

Dagvatten  

En större dagvattenledning kommer norrifrån och går längs västra kanten av området. 

En annan större dagvattenledning österifrån går längs södra kanten på området. Båda 

ledningar mynnar ut i dagvattendammarna vid reningsverket. 

Fjärrvärme 

En fjärrvärmekulvert går öster om området längs med västra sidan av Vesholmsvägen. 

Vid reningsverket viker den av mot sydväst i närheten de planerade bassängerna.   
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Elledningar 

En elledning går öster om området längs östra sidan av Vesholmsvägen. Inom området 

finns elledningar för belysningsstolpar vid den södra delen av slamhanteringsplattan. 

Gasledning 

En gasledning för högtryckskomprimerad biogas ligger i nord-sydlig riktning under de 

östra delarna av de planerade bassängerna. Ledningen är inte i drift. 
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3 Utförda undersökningar 

3.1 Fältarbeten utförda 2013 

På uppdrag av Kalmar Vatten (Kemakta 2013) utfördes jordprovtagning under mars 

2013 genom skruvborrning med borrbandvagn och provgropsgrävning med grävmaskin 

(punkter 301 – 308). Jordprov togs ut som samlingsprov över varje halvmeter eller i 

samband med övergång till ny jordart och vid misstänkt förorenade lager. Proven över-

fördes till diffusionstäta påsar. Vid provtagning i provgropar uttogs inom varje nivå ett 

samlingsprov från provgropens olika schaktväggar. I april genomfördes gasmätningar i 

marken för att klargöra risken för metangasbildning. Samtliga provpunkter mättes in i 

SWEREF 99 TM och avvägdes i RH 2000. 

Tabell 3-1  Omfattning av fältarbeten inom ARV:s norra område. 

Fältarbete Antal 

Jordprovtagning genom skruvborrning 4 

Jordprovtagning genom provgropsgrävning 4 

Gasmätningar med fältinstrument (metan, koldioxid, syre) 9 

 

Inom Tegelviksprojektet för Kalmar kommun (Kemakta 2014b) provtogs ytterligare tre 

provpunkter för jord i anslutning till det aktuella området (309, 310 och 201). I figur 3-1 

redovisas läge för provtagningspunkterna, se även bilaga 1. 

  
Figur 3-1 Lägen för provtagningspunkter vid undersökningar 2013, 2014 och 2016.  
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3.2 Fältarbeten utförda 2014 

Under 2014 gjordes kompletterande undersökningar i syfte att bättre karakterisera de 

massor som ska grävas upp vid de nya reningsbassängerna samt att ge en bättre bild av 

föroreningsbilden på djupt liggande avfall och underliggande ursprunglig sjöbotten. 

Vid de kompletterande undersökningarna gjordes 15 stycken nya provpunkter (punkter 

311 – 325) med skruvborr ned till naturlig mark (medeldjup 4,8 m), se figur 3-1 och 

bilaga 1. Dessutom sattes 3 nya grundvattenrör. Borrpunkterna placerades ut baserat på 

resultatet av tidigare provtagning samt utifrån det planerade läget för de nya renings-

bassängerna. 

I den norra delen av området finns upplagda högar med rena schaktmassor, dessutom är 

avfallet täckt med nyare fyllning. För att minska det djup som behöver borras och 

möjliggöra borrning ner till naturlig mark utförde KVAB schaktgropar i den nyare 

fyllningen vid de föreslagna borrpunkterna. Schaktgroparna grävdes ned till en nivå 

strax ovanför där avfall är lagt (ungefär nivån 2 möh).  I schaktgropen sattes ett grövre 

vertikalt rör varefter schaktgropen fylldes igen. Skruvborrning utfördes sedan i de 

vertikala rören.  

Totalt togs 101 jordprover ut som samlingsprov över varje halvmeter eller i samband 

med övergång till ny jordart och vid misstänkt förorenade lager. Proven överfördes till 

diffusionstäta påsar.  

Vid undersökningarna 2013 sattes inga grundvattenrör i det berörda området utan endast 

i intilliggande områden. Vid fältarbetena 2014 sattes därför tre grundvattenrör, ett i den 

norra delen (311), ett i den sydvästra delen (321) och ett i den sydöstra (325).  

3.3 Geotekniska undersökningar utförda 2014 och 2016 

Under 2014 och 2016 genomfördes kompletterande undersökningar i samband med en 

geoteknisk undersökning i syfte att beskriva föroreningssituationen och karakterisera 

massor som ska grävas upp vid reningsbassängernas nya läge längre norrut på området 

(GMK 2014, WSP 2016). 

3.4 Kompletterande markmiljötekniska undersökningar 2016 

Vid de kompletterande geotekniska undersökningarna togs prover för kemisk analys 

från 16 stycken provpunkter med skruvborr (medeldjup: 3,8 meter) och 5 stycken 

provgropar med grävmaskin (medeldjup: 4,3 meter), se figur 3-1 och bilaga 1. 

Jordprover togs ut som samlingsprov över varje halvmeter eller i samband med 

övergång till ny jordart och vid misstänkt förorenade lager. Provtagningen gjordes ned 

till naturlig mark. 

Fyra grundvattenrör (PEH 50 mm) installerades i skruvborrade borrhål (16W05, 

16W07, 16K01 och 16K02). Installationsdjupet varierade från ca 2,5 meter under 

markytan till ca 4,5 meter under markytan med filter i övergången mellan 

fyllnadsmassor och naturligt material. 

 



 

 16 

3.5 Kemiska analyser 

Jordprover 

Kemiska analyser av metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och olje-

kolväten har genomförts på ett urval av jordproverna. Urvalet har baserats på 

information om jordart och provdjup och har syftat till att få information för att 

karakterisera och avgränsa föroreningen. Kemiska analyser har utförts av ALS 

Scandinavia AB. I tabell 3-2 redovisas antalet analyser som genomförts vid de olika 

provtagningsomgångarna. Resultatet av analyser på jordproven redovisas i avsnitt 4.1 

och i bilaga 3.  

Tabell 3-2 Antal analyser vid de olika provtagningsomgångarna. 

 Metaller* Oljeföroreningar 
(alifater, aromater, 
BTEX och PAH) 

Bredspektra-
analys 
Envipack** 

Dioxiner Referens 

ARV 2013 22 16 2  Kemakta 2013 

Kalmar 2013 5 3   Kemakta 2014b 

ARV 2014 69 69   Kemakta 2014a 

KVAB 2016 76 76  6 Denna rapport 

Summa 172 164 2 6  

*arsenik (As), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr), koppar (Cu), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb), 
vanadin (V), zink (Zn), barium (Ba), kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), järn (Fe), 
aluminium (Al) 
** MTBE, klorerade alifater, klorerade bekämpningsmedel, PCB, alifater, aromater, BTEX, PAH, 
klorfenoler. 

 
Figur 3-2 Lägen för grundvattenrör med analyserade prover.  
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Grundvatten 

Grundvatten från de fyra nysatta grundvattenrören provtogs i mars 2016. Proverna 

analyserades med avseende på tungmetaller (prov som filtrerats i fält). På ofiltrerade 

prov gjordes analys av alifatiska och aromatiska oljekolväten.  

Resultatet av analyser på grundvatten redovisas i avsnitt 4.2 samt i bilaga 3.  

3.6 Laktester 

I samband med undersökningarna 2013 genomfördes laktester på två jordprover (301 

3,0 – 3,5 m och 304 2,0 – 2,5 m). Vid kompletteringen 2014 genomfördes laktester på 

ytterligare 4 stycken jordprover (ett samlingsprov från punkt 311 4,0-5 m + 5-6 m; samt 

prov från 313 3,0–3,5 m, 321 1,5 – 2,0 m och 324 2,0 – 2,5 m).  Proverna för laktesterna 

har valts ut för att så bra som möjligt täcka in olika typer av material och olika 

föroreningshalter.  

Resultat av laktesterna redovisas i avsnitt 4.3 och en utvärdering av testerna mot 

Naturvårdsverkets föreskrifter för deponering (NFS 2004:10) görs i avsnitt 4.4.   
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4 Resultat  

4.1 Föroreningar i mark 

Inom det norra området där ARV planerar nya reningsbassänger har rena schaktmassor 

lagts upp i norra delen. Under dessa massor (2-4 meter under ytan) påträffades fyllning 

med blandat avfall med mycket höga halter av flera metaller och organiska föroreningar 

(PAH, alifater, aromater och toluen). Samtliga provpunkter som sattes 2014 och 2016 

har nått ned till naturlig mark under fyllningen. Den naturliga marken består av gyttja, 

lera, silt och sand.  

4.1.1 Jämförelse med platsspecifika riktvärden 

Halterna i mark har jämförts med de platsspecifika riktvärden som tagits fram för 

Tegelviken (Kemakta 2014b), se tabell 4-1. Riktvärden togs fram för tre olika djup-

intervall: 0-1 m under markytan, 1-2 m respektive mer än 2 m under markytan. Efter-

som föroreningen huvudsakligen har påträffats på en nivå -2 till +2 och den framtida 

markytan kommer att ligga på ca +4 har jämförelsen gjorts med riktvärden för djupet 

mer än 2 meter under markytan. Två alternativa uppsättningar av platsspecifika rikt-

värdena har tagits för mark mer än 2 meter under markytan. För det ena alternativen tas 

hänsyn till att skydda markmiljön med en skyddsnivå motsvarande mindre känslig 

markanvändning. För det andra alternativet tas ingen hänsyn till några begränsningar i 

halt i fastfas för att ge ett skydd av markmiljön. Riktvärdet baseras istället på hänsyn till 

hälsoskydd och skydd mot spridning av föroreningar till ytvattenrecipienten Tegelviken. 

Ytterligare villkor är att halterna inte ska medföra risk för spridning av föroreningar i fri 

fas eller överskrida haltgränser för farligt avfall. Motivet till att inte använda en 

begränsning av fastfashalten för skydd av markmiljön på större djup är att den 

biologiska aktiviteten i marken där är liten och att djupt liggande föroreningar därför har 

liten påverkan på den ytnära markmiljön så länge de inte är mobila. Eftersom halten av 

mobila föroreningar begränsas av kravet på ett skydd av miljön i Tegelviken så görs 

bedömningen att markmiljön inte skulle påverkas negativt om halterna underskrider de 

riktvärden som inte använder en begränsning av fastfashalten för skydd av markmiljön.  

Figur 4-1 redovisar en jämförelse av halten i analyserade prov med de platsspecifika 

riktvärdena (PSR). Totalt överskrids PSR Industrimark med markmiljö i 65 av de 172 

analyserade proven, varav 37 prover även överskrider PSR Industrimark utan 

markmiljö. Det är främst halterna av barium, zink, bensen och PAH som överskrider de 

platsspecifika riktvärdena, men även arsenik, bly, koppar, kadmium och kvicksilver 

förekommer i höga halter i några punkter.  
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Tabell 4-1 Platsspecifika riktvärden (PSR) för Tegelviken (Kemakta 2014b). 

  
PSR industrimark 

med skydd av 
markmiljö 

PSR industrimark 
utan skydd av 

markmiljö 

Generella riktvärden 
(Naturvårdsverket) 

 
  >2 m >2 m KM MKM  
Arsenik 40 80 10 25  
Barium 300 2 500 200 300  
Bly 400 2 000 50 400  
Kadmium 18 18 0,5 15  
Kobolt 25 25 15 35  
Koppar 200 300 80 200  
Krom (tot) 150 400 80 150  
Kvicksilver 10 15 0,25 2,5  
Nickel 120 300 40 120  
Zink 500 2 500 250 500  
PAH L 15 20 3 15  
PAH M 15 15 3 20  
PAH H 10 12 1 10  

Alifat >C5-C6 Anm 1,2 12 12 12* 80* 
 

Alifat >C6-C8 Anm 1,2 80 80 12* 80* 
 

Alifat >C8-C10Anm 1 70 70 20 120 
 

Alifat >C10-C12Anm 1 500 700 100 500 
 

Alifat >C12-C16 500 1 000 100 500  
Alifat >C16-C35 1 000 2 500 100 1000  

Bensen Anm 1,2 0,5 0,5 0,012 0,04 
 

PCB-7 0,15 0,15 0,008 0,2  
Aromat >C8-C10 50 100 10 50  
Aromat >C10-C16 15 70 3 15  
Aromat >C16-C35 8 8 10 30  

            

  Riktvärde begränsas av hälsorisker 

  Riktvärde begränsas av skydd av markmiljön 

  Riktvärde begränsas av skydd av ytvatten (i vissa fall gränsvärde för frifas) 

  Riktvärde begränsas av skydd av grundvatten (generella riktvärden) 

  Riktvärde begränsas av haltgräns för farligt avfall  

      
*Det generella riktvärdet avser fraktionen C5-C8.  

Anm 1. Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i porluft.  

Anm 2. Ämnen som i stor utsträckning kan förekomma i grundvatten.    
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Figur 4-1 Fördelning av halter i jordprover jämfört med platsspecifika riktvärden 

för Tegelviken (PSR) Industrimark djup > 2m, med respektive utan skydd 

av markmiljön.  

I fyra av de 47 punkterna påträffades halter överstigande det platsspecifika riktvärdet 

(med hänsyn till markmiljö) i det djupaste provet på naturligt material. I två av 

punkterna överstiger halterna även det platsspecifika riktvärdet utan hänsyn till 

markmiljön. I punkt 311 uppmättes en mycket hög halt zink (över gräns för farligt 

avfall) i ett lerigt skikt 5-6 m under markytan och i punkt 323 påträffades oljeförorening 

(PAH, bensen och övriga aromatfraktioner) i höga halter.  

I figur 4-2 visas hur fördelningen av halter i förhållande till de platsspecifika 

riktvärdena fördelas i djupled. Ur fördelningen framgår att störst andel prover med 

halter över de platsspecifika riktvärdena finns i intervallet runt nollnivån (-1 till +1).  
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Figur 4-2 Fördelning av halter i jordprover i djupled jämfört med platsspecifika 

riktvärden för Tegelviken (PSR) Industrimark djup > 2m, med respektive 

utan skydd av markmiljön.  

Den maximala halten på något djup i varje punkt redovisas i figur 4-3 (PAH-H), figur 

4-4 (bly) och figur 4-5 (zink). Punkternas färg anger: grönt = halt lägre än PSR, gult = 

halt mellan PSR (Industri skydd av markmiljö) och PSR (Industri ej skydd av 

markmiljö), samt orange = halt över PSR (Industri djup ej skydd av markmiljö).   

 
Figur 4-3 Maximal halt av PAH-H i provpunkter från undersökningar 2013 - 2016 

(mg/kg TS). 
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Figur 4-4 Maximal halt av bly i provpunkter från undersökningar 2013 - 2016 

(mg/kg TS). 

 
Figur 4-5  Maximal halt av zink i provpunkter från undersökningar 2013 - 2016 

(mg/kg TS). 
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4.1.2 Halter av dioxin 

I sex punkter genomfördes analys av dioxin (polyklorerade dibensodioxiner och 

dibensofuraner). De prover som analyserades valdes från olika delar av området i 

anslutning till prover som visat på förorening av metaller eller PAH. Halten dioxin var 

låg i samtliga prov, 3,6 - 8,7 ng/kg TS räknat som summa WHO-PCDD/F upper bound, 

dvs. halten av de föreningar som ligger under rapporteringsgränsen antas ha en halt som 

motsvarar denna gräns. Riktvärdet för dioxin vid känslig markanvändning är 20 ng/kg 

TS. 

4.2 Föroreningar i grundvatten 

Grundvatten från de tre rör som installerats på området 2014 provtogs den 24 april 

2014. De fyra rör som installerades 2016 provtogs i mars 2016.  

4.2.1 Fysikalisk-kemiska analyser 

Temperatur, konduktivitet och pH mättes i fält. Den fysikalisk-kemiska analysen av 

grundvattnet visade på ett neutralt pH (6,8 – 7,6), men hög konduktivitet, se tabell 4-2.  

Tabell 4-2 Sammanställning av fysikalisk-kemiska analyser på grundvattnet.  

 Ämne  Enhet 
Analyser 2014 Analyser 2016 

311 325 321 16W05 16W07 16K01 16K02 

Ca mg/l 169 156 159 212 226 269 226 

Fe mg/l 6,98 16,2 0,228 31,4 30,9 19 50,2 

Mn µg/l 390 550 200 315 837 1190 385 

K mg/l 125 107 109 53,9 23,6 77 49,5 

Mg mg/l 82,5 101 195 32,1 22,1 102 25,2 

Na mg/l 98,3 230 815 329 73,3 244 253 

Si mg/l 17,6 11,7 14,9 10,3 11,1 14,3 13 

Al µg/l 11 1,67 8,34 11,4 5,84 26,3 6,12 

P µg/l 4200 34,7 63,3 108 68 1420 139 

Sr µg/l 963 1600 1840 462 816 882 807 

DOC mg/l 51,3 37 52,6 57,6 17 54,9 40,9 

pH*   7,55 6,91 6,79     

Temp* C 6,9 7,7 7,9     

Konduktivitet* (mS/cm) 7,21 3,25 3,47     

* Mätt i fält 

I jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013) är halten av 

baskatjoner (Ca, K, Mg, Na) mycket hög eller hög i samtliga prover. Halten järn och 

mangan är mycket hög utom i 321 där den är måttlig. Halten fosfor är mycket hög i 311 

och 16K01, men hög även i de övriga rören.  

Sammansättningen av grundvattnet med hög konduktivitet och höga halter baskatjoner 

tyder på en påverkan från avfallet. Vattnet visar många likheter med grundvattnet från 

andra delar av Tegelviken. Vattnet bedöms vara reducerande.  

4.2.2 Metaller i grundvattnet 

I tabell 4-3 redovisas resultaten av analyserna av tungmetaller i grundvattnet. I bilaga 3 

redovisas samtliga analysresultat från grundvattenanalyserna.  
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En jämförelse av halterna av metaller och oorganiska ämnen med SGU:s bedömnings-

grunder för grundvatten (SGU 2013) visar att halten av kadmium, koppar, krom, 

kvicksilver, bly är låg eller mycket låg. Halten av zink bedöms enligt SGU:s 

bedömningsgrunder som måttlig, men SGU har relativt stränga krav för bedömningen 

av zink och halten är låg i jämförelse med naturligt förekommande halter. Halten av 

nickel klassas som hög i rör 16K02, men är måttlig till låg i övriga rör. Även 

arsenikhalten klassas som hög i 16K02, men är mycket låg till låg i de övriga. 

För barium, kobolt, molybden och vanadin saknas bedömningsgrunder i SGU:s 

vägledning. En jämförelse har istället gjorts med naturliga bakgrundshalter i 

grundvatten. I jämförelse med bakgrundshalter är bariumhalten relativt hög i samtliga 

rör med undantag av 311, 90-percentilen i brunnar i Sverige är 150 µg/l (SGU 2007). 

Även halten av kobolt och vanadin är hög jämfört med naturliga halter, 90-percentilen 

för kobolt och vanadin i SGU:s referensprover för grundvatten är 0,7 respektive 0,5 

µg/l. Molybden uppmättes i halter som motsvarar de naturliga (90-percentil i 

grundvatten ca 8 µg/l). 

Tabell 4-3 Sammanställning av resultat av analyser av metaller i grundvatten. 

Ämne Enhet 

Analyser 2014 Analyser 2016 

311 325 321 16W05 16W07 16K01 16K02 

As µg/l 0,978 1,91 1,54 1,64 1,04 0,969 6,76 

Ba µg/l 120 1480 521 398 784 408 1220 

Cd µg/l <0,002 <0,002 0,00249 0,0438 <0,01 0,0369 0,0222 

Co µg/l 3,55 4,11 3,72 3,74 14,5 4,72 5,14 

Cr µg/l 2,45 0,738 1,36 0,993 0,273 2,67 1,66 

Cu µg/l <0,1 <0,1 0,135 <0,5 0,687 0,336 2,05 

Hg µg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Mo µg/l 0,505 0,356 1,27 2,89 2,15 0,813 4,05 

Ni µg/l 1,85 2,31 3,93 4,95 2,78 4,99 12,7 

Pb µg/l 0,0867 0,0325 0,137 0,345 0,284 0,19 0,375 

Zn µg/l 12,4 24,7 10,3 4,58 18,8 1,92 40 

V µg/l 3,06 1,44 2,23 1,53 0,779 2,97 1,92 

 

4.2.3 Organiska föroreningar i grundvattnet 

Resultaten av analyserna av oljekolväten och övriga organiska föroreningar i 

grundvattnet redovisas i tabell 4-4. I bilaga 3 redovisas samtliga analysresultat från 

grundvattenanalyserna.  

Uppmätta halter av PAH är mycket höga i jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder, 

speciellt i rör 321. I detta rör är även halten av alifater >C16-C35 och aromater >C16-

C35 mycket höga. I rör 325 uppmättes en halt av bensen som enligt SGU:s bedömnings-

grunder är att beteckna som mycket hög och i rör 16GW05 en halt som klassas som 

hög. Däremot är halterna av toluen, etylbensen och xylen låga. 

I screeninganalysen som genomfördes 2014 uppmättes i två av rören (311 och 321) 

halter av PCB-7 klart över rapporteringsgränsen, halten låg också över den 

interventionsgräns på 0,01 µg/l som används i Nederländerna (RIVM 2001). I rör 321 

uppmättes en DDT-förening precis på rapporteringsgränsen. I screeninganalysen ingick 

även ett antal organiska ämnen som inte påträffades i halter över rapporteringsgränsen: 
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klorfenoler (samtliga värden <0,01 µg/l), styren (samtliga värden <0,2 µg/l), klorerade 

bekämpningsmedel: aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, alfa-HCH, beta-HCH, 

gamma-HCH (lindan), heptaklor, cis-heptaklorepoxid, trans-heptaklorepoxid, alfa-

endosulfan (samtliga värden <0,01 µg/l). 

Tabell 4-4 Sammanställning av resultat av analyser av organiska ämnen i 

grundvatten. 

Ämne Enhet 

Analyser 2014 Analyser 2016 

311 325 321 16W05 16W07 16K01 16K02 

Oljekolväten 

alifater >C5-C8 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

alifater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

alifater >C10-C12 µg/l <10 <10 13 254 <10 <10 <10 

alifater >C12-C16 µg/l <10 <10 14 438 <10 <10 <10 

alifater >C5-C16 µg/l <20 <20 27 690 <20 <20 <20 

alifater >C16-C35 µg/l 10 <10 1730 1010 12 196 53 

aromater >C8-C10 µg/l 2,8 9,15 1,59 231 <0,30 8,43 0,08 

aromater >C10-C16 µg/l 2,69 0,424 4,72 118 <0,775 1,19 0,059 

aromater >C16-C35 µg/l <1,0 <1,0 16,3 6,7 <1,0 4 <1,0 

PAH-L µg/l 1,2 0,84 0,42 5,3 0,053 0,39 0,11 

PAH-M µg/l 1,2 0,66 20 18 0,52 6,2 2,1 

PAH-H µg/l 0,25 0,18 67 8,6 1,1 9,2 2,7 

bensen µg/l <0,20 9,24 <0,20 0,58 <0,20 <0,20 <0,20 

toluen µg/l <0,50 <0,50 0,56 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

etylbensen µg/l <0,10 0,15 0,1 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

xylener, summa µg/l 0,24 0,83 0,56 0,48 <0,20 <0,20 <0,20 

MTBE µg/l 0,21 <0,20 0,75 e.a e.a e.a e.a 

Övriga detekterade organiska föroreningar 

PCB-7 µg/l 0,028 <0,0037 0,041 e.a e.a e.a e.a 

p,p'-DDD* µg/l <0,010 <0,010 0,01 e.a e.a e.a e.a 

e.a.  ej analyserat 

* Övriga DDT och DDD-föreningar <0,01 µg/l. 

4.2.4 Utvärdering av grundvattenanalyser 

Mätning av grundvattennivåerna indikerar en strömning i sydvästlig riktning mot 

dagvattendammen, se avsnitt 2.5. Låga nivåer i rör 911 i nordväst skulle kunna ge 

förutsättningar för ett grundvattenflöde även i denna riktning. Detta motsägs dock av de 

kemiska analyserna som gjorts av grundvatten som visar på en mycket hög elektrisk 

ledningsförmåga (konduktivitet) i grundvattnet inom området för utbyggnad av 

reningsverket, men låga nivåer i rör 911. Den sannolika strömningsriktningen för 

grundvattnet är därför sydvästlig mot dagvattendammen.  

De låga halter som uppmäts i grundvattnet indikerar att läckaget av metaller från 

området är litet. De höga halter av alifater och PAH som påträffats i rör 321 indikerar 

att det finns risk att en tyngre oljeprodukt finns som fri fas i marken. Rörligheten av 

tyngre oljeprodukter i marken är dock begränsad och bedöms därför inte utgöra någon 

akut spridningsrisk.  
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En jämförelse med tidigare grundvattenanalyser från Tegelviksområdet (Kemakta 

2014b) tyder inte på att området som nu är aktuellt för utbyggnaden påverkas av 

föroreningen i övriga Tegelviksområdet i någon högre grad. De två rör (GV910 och 

GW9) som finns i nära anslutning väster respektive öster om det område som planeras 

tas i anspråk för reningsbassängerna uppvisar väsentligt lägre elektrisk ledningsförmåga 

(konduktivitet) och lägre halt baskatjoner än i de rör som finns inom utbyggnads-

området. De föroreningar som påträffats i höga halter i omgivningen (barium och PAH) 

förekommer i högre halter i det område som är aktuellt för det nya reningsverket. 

4.3 Laktester 

Från undersökningarna 2014 har 4 jordprover testats på laboratorium genom ett tvåstegs 

skaktest. I tidigare undersökningar 2013 har 2 jordprover från det berörda området 

laktestats. I tabell 4-5 redovisas jordart samt fastfashalter i de laktestade proverna. 

Fastfashalterna har beräknats från halten i lakresten summerat med utlakad mängd efter 

sista laksteget (LS=10). Tre av proverna har så höga fastfashalter att de skulle klassas 

som farligt avfall, två prover har halter som överskrider riktvärdet för MKM och ett 

prov har halter som ligger mellan KM och MKM.  

Tabell 4-5 Prover som laktestats, jordart, halt av tungmetaller (mg/kg TS) samt 

klassning utifrån halt i fastfas i det lakade provet.  

Prov Jordart As Ba Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Klass 

301 3,0-3,5 F[grsaLe trä] 5,1 984 11,1 16,2 4065 0,6 38 891 23005 FA 

304 2,0-2,5 
F[grsaSt glas 
porslin plast] 8,6 108 1,0 13,5 27 0,4 16 50 243 >KM 

311 4,0-5,0  F[grSa plast] 
10,3 

  
191 

  
2,1 

  
73,5 

  
74 

  
<0,5 

  
76 

  
106 

  
1381 

  
>MKM 

311 5,0-6,0 Le 

313  3,0-3,5 F[Sa vx plast plåt] 4,1 645 4,4 56 76 0,5 11 863 14302 FA 

321  1,5-2,0 F[grSa metall] 44 2301 3,0 215 1630 <0,3 106 330 4011 FA 

324  2,0-2,5 F[grSa järn spån] 4,3 254 0,8 8,9 51 1,8 5 89 861 >MKM 

 

Trots höga halter i vissa lakvattenprov har som mest knappt 2 % av innehållet av 

arsenik lakats ut och mindre än 1 % barium, koppar och nickel, se tabell 4-6. Bly och 

zink som förekommer i mycket höga halter tycks sitta hårt bundet i jorden, andelen som 

lakats ut är som mest mellan 0,1 och 0,2 %. Även andel av kadmium och kvicksilver 

som lakats ut är liten. Andelen som lakats ut ur prover med höga föroreningshalter är 

generellt lägre än för prover med lägre föroreningshalt.  

Tabell 4-6 Andel utlakad mängd efter sista laksteget (LS=10). Blå siffror markerar 

att utlakad mängd ligger under rapporteringsgräns. Röda siffror markerar 

att halt i lakrest är under rapporteringsgräns. 

 Prov As Ba Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

301 3,0-3,5 0,46% 0,06% 0,07% 0,06% 0,13% 0,06% 0,64% 0,03% 0,02% 

304 2,0-2,5 0,12% 0,67% 0,09% 0,04% 0,71% 0,05% 0,80% 0,02% 0,16% 

311 5,0-6,0 + 
311 4,0-5,0  0,09% 0,35% 0,03% 0,01% 0,12% 0,04% 0,60% 0,003% 0,09% 

313  3,0-3,5 0,22% 0,18% 0,01% 0,03% 0,11% 0,12% 0,35% 0,01% 0,01% 

321  1,5-2,0 0,03% 0,06% 0,02% 0,002% 0,003% 0,07% 0,05% 0,001% 0,02% 

324  2,0-2,5 1,70% 0,30% 0,07% 0,37% 0,45% 0,04% 0,37% 0,11% 0,10% 

 



 

 27 

4.4 Klassning av förorenade massor 

4.4.1 Klassning av farligt avfall 

Vid en eventuell uppgrävning av förorenade massor är val av metod för omhänder-

tagande och hantering av uppgrävda förorenade massor beroende av bl.a. om massorna 

klassas som farligt avfall. För farligt avfall ställs högre krav vid transport, mellan-

lagring, deponering, mm. Avfall Sverige har tagit fram bedömningsgrunder gällande 

klassificering av förorenade massor som farligt avfall som utgår från EG-direktivet om 

farligt avfall i Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Föreslagna haltgränser för olika 

föroreningar är sammanställda i tabell 4-7.  

Tabell 4-7 Föreslagna haltgränser för när förorenade massor ska anses utgöra 

farligt avfall (Avfall Sverige 2007). 

Parameter Föreslagen haltgräns för 
farligt avfall (mg/kg TS) 

Arsenik  1 000 

Barium  10 000 

Bly  2 500 

Kadmium icke lättlösligt 1  1 000 

Kobolt icke lättlösligt 1  2 500 

Koppar  2 500 

Kvicksilver, oorganiskt  1 000 

Kvicksilver, organiskt  500 

Nickel icke lättlösligt 1  1 000 

Zink  2 500 

Alifatiska kolväten C6-C10  1 000 

Alifatiska kolväten C10-C16  10 000 

Alifatiska kolväten C16-C35  10 000 

Aromatiska kolväten C8-C10  1 000 

Aromatiska kolväten C10-C35  1 000 

PAH-L 2  500 

PAH-M 2  500 

PAH-H 3  100  

PCB-7  10  

1 Lättlösligt respektive icke lättlösligt avser högre respektive lägre löslighet än 1 mg/l. 
2 Antagit halva FA-värdet för övriga PAH 
3 Antagit samma FA-värde som cancerogena PAH 

En klassificering av provtaget jordmaterial från ARV:s område vid Tegelviken har 

gjorts genom en jämförelse av halterna av olika föroreningar i de analyserade fasta 

proven med dessa haltgränser (Avfall Sverige 2007). En direkt jämförelse med halter 

uppmätta i jordprover inom det undersökta området visar att drygt 6 % av proven har så 

höga halter att de skulle klassas som farligt avfall.  

I de PAH-analyser som gjorts används grupperna PAH-L (låg molekylvikt), PAH-M 

(medelhög molekylvikt) och PAH-H (hög molekylvikt).  I bedömningsgrunderna 

redovisas haltgränser enligt den äldre indelningen ”cancerogena PAH” (PAH-canc) och 

”övriga PAH” (PAH-ö). Gruppen PAH-H överensstämmer i stort med gruppen PAH-

canc och samma värde har använts. PAH-ö är numera indelat i PAH-L och PAH-M. För 

respektive grupp används halva haltgränsen för PAH-ö. 
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4.4.2 Klassning av utlakad mängd jämfört med gränsvärden för deponering 

För att massorna ska kunna tas emot vid en deponi krävs en karakterisering av avfallet 

enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2004:10). I den 

ingår i många fall att avfallet ska laktestas. Särskilda gränsvärden för utlakning finns 

framtagna för olika typer av deponier (för inert avfall, icke farligt avfall1 och för farligt 

avfall). För att få deponera avfallet krävs att utlakningen underskrider de gränsvärden 

som gäller för den aktuella deponitypen. För att bedöma hur det aktuella avfallet kan 

omhändertas har de beräknade utlakade mängderna vid L/S 10 jämförts med de 

gränsvärden som gäller för mottagning av avfall vid deponier enligt NFS 2004:10. 

Totalt utlakad mängd av olika föroreningar vid L/S=10 redovisas i tabell 4-8 för de 

laktestade proven. Fem av de sex proven klarar gränsvärdena för samdeponering på en 

deponi för icke-farligt avfall, medan för det sjätte provet så lakar antimon något mer än 

gränsvärdet för en deponi för icke-farligt avfall, dock under gränsen för vad som kan 

deponeras på en deponi för farligt avfall. De ämnen som styr klassningen för 

deponering är sulfat (4 prov), samt koppar, nickel, antimon, zink, klorid och DOC.  

Tabell 4-8 Jämförelse av utlakad mängd av olika ämnen vid LS=10 (mg/kg TS) med 

gränsvärden för utlakning vid mottagning av förorenade massor på 

deponier av olika klasser enligt NFS 2004:10. 

Ämne 
Inert 
avfall 

Icke-
farligt 
avfall 

Farligt 
avfall 

Över 
FA 

3
0

1
 3

,0
-3

,5
 

3
0

4
 2

,0
-2

,5
 

3
1

1
 5

,0
-6

,0
  

+
 

3
1

1
 4

,0
-5

,0
  

3
1

3
  

3
,0

-3
,5

 

3
2

1
  

1
,5

-2
,0

 

3
2

4
  

2
,0

-2
,5

 

As < 0,5 0,5 - 2 2 - 25 > 25 0,024 0,01 0,0094 0,0093 0,012 0,073 

Ba < 20 20 - 100 100 - 300 > 300 0,63 0,72 0,67 1,1 1,4 0,77 

Cd < 0,04 0,04 - 1 1 - 5 > 5 0,0077 0,00089 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0006 

Cr < 0,5 0,5 - 10 10 - 70 > 70 0,0097 0,005 <0,006 0,017 <0,005 0,033 

Cu < 2 2 - 50 50 - 100 > 100 5,4 0,19 0,092 0,084 0,048 0,23 

Hg < 0,01 0,01 - 0,2 0,2 - 2 > 2 0,00038 0,0002 <0,0002 <0,0005 <0,0002 0,00062 

Mo < 0,5 0,5 - 10 10 - 30 > 30 0,3 0,027 0,069 0,21 0,12 0,24 

Ni < 0,4 0,4 - 10 10 - 40 > 40 0,24 0,13 0,45 0,037 0,058 0,02 

Pb < 0,5 0,5 - 10 10 - 50 > 50 0,24 0,011 <0,003 0,054 <0,003 0,098 

Sb < 0,06 0,1 - 0,7 0,7 - 5 > 5 0,056 0,017 0,011 0,11 0,033 0,95 

Se < 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 7 > 7 0,0025 0,0034 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Zn < 4 4 - 50 50 - 200 > 200 4,8 0,38 1,3 1,7 0,65 0,85 

Klorid < 800 
800 - 
15000 

15000 - 
25000 

> 25000 
28 3070 140 83 25 33 

Fluorid < 10 10 - 150 150 - 500 > 500 8,5 9,9 <6 <2 <4 <2 

Sulfat < 1000 
1000 - 
20000 

20000 - 
50000 

> 50000 
544 4130 9440 1640 1800 477 

DOC < 500 500 - 800 
800 - 
1000 

> 1000 
382 526 163 181 79 148 

 

                                                 
1 I deponeringsföreskrifterna (NFS 2004:10) ges inga gränsvärden för lakning av icke-farligt 

avfall som läggs på en deponi för icke-farligt avfall. De lakkriterier som anges i 30 § i 

föreskrifterna gäller för deponering av icke reaktivt farligt avfall på en deponi för icke-farligt 

avfall (samt för icke-farligt avfall för det fall det samdeponeras med farligt avfall). 
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Laktesterna indikerar att jord med så höga metallhalter (koppar och zink) att den skulle 

klassas som farligt avfall skulle kunna omhändertas på en deponi för icke farligt avfall. 

För det lakprov som hade relativt låga föroreningshalter (304), överskrids inte gräns-

värden för några av tungmetallerna, däremot gränsvärdena för klorid, sulfat och DOC 

(löst organiskt kol). Detta indikerar att även om fyllningen är förhållandevis ren från 

föroreningar kan jorden ändå behöva omhändertas på deponi för icke-farligt avfall på 

grund av utlakningen av andra salter och organiska ämnen.  

En uppskattning av andelen farligt respektive icke farligt avfall inom det aktuella 

området görs i avsnitt 5.5.  
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5 Hantering av massor 

I detta kapitel redovisas en beräkning av den mängd massor som behöver schaktas för 

de nya bassängerna. Vidare görs baserat på den genomförda provtagningen en upp-

skattning av hur de massor som schaktas upp kan omhändertas beroende på deras föro-

reningshalt.  

5.1 Schakter för anläggning av reningsbassänger 

Vid byggandet av de nya reningsbassängerna kommer schakter i området krävas. 

Beräkningen av mängden massor som behöver schaktas utgår från schaktplan daterad 

2016-05-31. Vissa förenklingar har gjorts, där bland annat ett medelvärde har använts 

för ytor med lutande botten.  

Totalt har 23 schaktområden för reningsbassängerna identifierats benämnda A till X, se 

figur 5-1. Ytan och schaktdjup för de olika områdena har beräknats, se figur 5-2 och 

5-3. Schakter kommer att krävas ned till ett djup av -2 m under havsnivån. För vissa 

delar av anläggningen (område M, Q, T och U) kommer grundläggning ske nära 

befintlig marknivå, vilket medför att inget behov finns för schaktning.  

 

Figur 5-1 Schaktområden för reningsbassängerna.  
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Figur 5-2 Beräknad yta på schakter inom de olika delområdena. 

 

 
Figur 5-3 Uppskattat djup på schakter. 
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5.2 Mängd schaktmassor 

De schakter som ska utföras kommer att omfatta högar av massor upplagda på området, 

nyare fyllning, avfall samt naturligt material under avfallet. Eftersom schaktdjupet och 

även markhöjden varierar mellan olika delar av området blir det en relativt komplicerad 

beräkning. En beräkning av den totala mängden schaktmassor har gjorts genom att för 

varje delområde tilldela de provpunkter som ingår i området. I de fall provpunkter ligger 

nära gränsen mellan delområden har dessa antagits representera båda delområdena. I 

vissa fall har även punkter strax utanför de berörda delområdena antagits vara 

representativa även för förhållandet inom delområdet. Markytans nivå har tagits från 

den inmätning som gjorts av markytan vid provpunkterna. En jämförelse har också 

gjorts med Lantmäteriets lasermätningar i en grid med minst 0,5 mätpunkt per m2. 

Höjduppgifterna stämmer i stort med inmätning av provpunkterna i området, men vissa 

smärre avvikelser finns.  

I tabell 5-1 redovisas yta, schaktdjup, medelhöjd på markytan samt uppskattad 

schaktvolym för de olika delområdena.  

Tabell 5-1 Area, schaktdjup, medelhöjd på marken och volym schaktmassor för de 

olika delområdena. 

Namn 
Schaktdjup 

(m) Area (m2) 
Markhöjd 

(m) 
Schaktvolym 

(m3) 

A 3,15 293 5,5 679 

B -1,18 3 662 3,6 17 615 

C -1,38 120 2,8 496 

D -0,3 1 558 2,8 4 760 

E -0,1 96 5,7 556 

F -0,1 164 3,4 574 

G 0,25 823 3,1 2 327 

H 0,95 300 3,0 623 

I -2 154 3,3 811 

J -0,5 1 714 2,9 5 724 

K 1,22 155 2,4 175 

L -0,28 274 2,1 625 

M 3,85 364 2,7 0 

N 3,15 665 3,3 103 

O 1,2 1 509 2,9 2 537 

P -0,8 818 2,4 2 546 

Q 3,2 193 2,2 0 

R 0,35 137 2,1 231 

S -1,85 41 2,1 159 

T 4,05 72 2,2 0 

U 3,2 220 2,2 0 

V 0,35 42 2,7 97 

X -0,25 321 2,9 1 007 

Summa  13 693  41 646 
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5.3 Föroreningar i schaktmassor 

De undersökningar som genomförts täcker in större delen av den yta som ska schaktas. I 

flertalet provpunkter som ligger inom schaktytorna förekommer halter som överstiger 

de platsspecifika riktvärdena och i vissa fall överskrids även gränsen för farligt avfall.  

I delar av området så kommer de schakter som krävs för att anlägga bassängerna inte att 

beröra alla förorenade massor, men där avfall och förorening förekommer på större 

djup. Även i flera punkter som ligger utanför aktuella schaktområden förekommer halter 

överstigande det platsspecifika riktvärdena (PSR Industri > 2m utan markmiljö), se 

figur 5-4.  

 
Figur 5-4 Föroreningsnivåer i provpunkter kring de nya reningsbassängarna. 

De provpunkter som satts 2014 och 2016 går ned till naturlig jord, dock inte alltid helt 

fri från föroreningar, medan provpunkterna vid provtagningen 2013 (301-307) inte i alla 

fall gått ned till naturlig jord. De schakter som ska utföras kommer i vissa delområden 

att nå ned i den naturliga jorden. I andra delar så kommer schaktning ned till det djup 

som krävs för grundläggning av bassängerna motsvara en nivå där det finns avfall. För 

att komma ned till en naturlig jord skulle det krävas ytterligare schaktning.  

5.4 Klassning av schaktmassor 

En del av de schaktmassor som tas upp i samband med anläggandet av renings-

bassängerna måste omhändertas på grund av sitt föroreningsinnehåll. Utifrån 

föroreningsinnehållet har en klassindelning gjorts enligt: 

• Klass A Rena massor  

• Klass B Massor som kan användas som täckmassor på deponi  

• Klass C Massor klassificerade som icke-farligt avfall (IFA) 
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• Klass D Massor klassificerade som farligt avfall (FA)  

• Övrigt Annat material främst asfalt 

Observera att andra egenskaper för massorna kan styra hur de kan omhändertas, 

exempelvis innehåll av organiskt material, geotekniska egenskaper, m.m.  

Metodiken för klassningen av enskilda prover har baserats på analysresultat samt genom 

att använda den geotekniska bedömningen i fält som stöd för klassning av prover som 

inte analyserats (exempelvis har prov innehållande rivningsavfall eller annat deponerat 

material antagits vara förorenat om ovanliggande lager av samma karaktär visat sig vara 

förorenat genom kemisk analys). I tabell 5-2 redovisas de principer som använts för 

klassningen.  

Tabell 5-2 Principer för klassning av massor från schaktning för reningsbassänger.  

Klass Hantering Principer för klassning 

A Kan återanvändas inom 
området. 

Analyserade prover med halter under KM. Ingen 
notering om avfall. 

Ej analyserade prover som på grund av geoteknisk 
beskrivning eller närhet till analyserade prover bedöms 
vara rena. 

B Används som täckning på 
deponi. 

Analyserade prover med halter mellan KM och MKM. 
Ingen notering om stor andel avfall. 

Ej analyserade prover som på grund av geoteknisk 
beskrivning eller närhet till analyserade prover bedöms 
vara förorenade med halter lägre än MKM. 

C Till deponi för icke-farligt 
avfall (IFA). 

Analyserade prover med halter över MKM. Prov med 
mycket avfall. 

Ej analyserade prover som på grund av geoteknisk 
beskrivning eller närhet till analyserade prover bedöms 
vara förorenade med halter mer än MKM. Prover med 
”konstigt” avfall. 

D Till deponi för farligt avfall 
eller deponicell för farligt 
avfall vid IFA-deponi. 

Analyserade prover med halter över FA-gränsen, se 
avsnitt 4.4.1. 

 

5.5 Beräkning av mängd massor i de olika klasserna 

Utgångspunkten för beräkningen är att de prover som tagits kan ses som stickprov på 

föroreningshalter och avfallstyp i området. Klassningen av de olika proven har viktats 

mot provtaget djupintervall. Detta har gjorts genom att räkna samman antal meter prov 

med en given klassning och dela med det totala provtagna intervallet. En beräkning har 

gjorts separat för varje schaktområde, men även för hela området utifrån klassningen av 

samtliga prov. I beräkningen för de enskilda delområdena har hänsyn tagits till vilket 

djup som schaktning förväntas göras. Detta innebär att provtagna massor under det 

antagna schaktintervallet inte medräknas.  

Vidare har en uppskattning gjorts av hur mycket klassade massor som förväntas finnas 

kvar i schaktbotten efter schaktning till anläggningsdjup. Dessutom har det gjorts en 

uppskattning av mängden förorenade massor som finns i området, men som inte direkt 

berörs av de schakter som görs för reningsbassängerna.  
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I vissa fall kommer schaktning ske i djupt liggande naturligt material som inte prov-

tagits. De analyser som gjorts av naturligt material under fyllningen med avfall visar att 

förorening förekommer även där. I två av punkterna har halter över riktvärdet för MKM 

påträffats (zink i punkten 311 och PAH, bensen och aromater i punkt 323). Vår bedöm-

ning är dock att nedträngningen av förorening i det naturliga materialet är begränsad 

och det naturliga material som inte provtagits till största utsträckning är rent. Detta är 

utgångspunkten i mängdberäkningen. För att kunna se effekten av detta antagande görs 

en separat redovisning av mängden naturligt material under provtaget djup. 

5.5.1 Schaktning för reningsbassänger 

I tabell 5-3 redovisas volymen massor inom olika klasser i provtagen jord i de olika del-

områdena. I vissa av delområdena finns få eller inga provpunkter. Vissa provpunkter har 

därför antagits representera förhållanden inom flera delområden samt att vissa 

provpunkter strax utanför områdesgränserna har antagits representera förhållandena i 

närliggande områden. Eftersom den schaktade volymen i de aktuella områdena är 

relativt liten bedöms felet dessa antaganden kan ge vara begränsat. För att få en 

uppfattning om storleken på felet så har en beräkning gjorts där schaktområdet 

betraktats som en helhet.   

Tabell 5-3 Uppskattning av volym massor (m3) vid schaktning av reningsbassängerna 

indelad i olika klasser. 

Område Klass A Klass B Klass C Klass D Summa 

A 432 247 0 0 679 

B 7 320 4 069 4 680 1 546 17 615 

C 137 120 239 0 496 

D 2 891 389 1 480 0 4 760 

E 383 172 0 0 556 

F 271 98 123 82 574 

G 535 699 888 206 2 327 

H 300 300 24 0 623 

I 627 184 0 0 811 

J 2 531 2 359 549 286 5 724 

K 60 114 0 0 175 

L 219 27 378 0 625 

M 0 0 0 0 0 

N 48 0 55 0 103 

O 1 163 0 1 373 0 2 537 

P 914 491 1 005 136 2 546 

Q 0 0 0 0 0 

R 96 0 96 38 231 

S 40 0 98 20 159 

T         0 

U 0 0 0 0 0 

V 42 42 13 0 97 

X 491 75 281 160 1 007 

Summa 18 500 9 389 11 282 2 475 41 646 

 44% 23% 27% 6% 100% 
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Enligt beräkningen skulle knappt hälften av de uppgrävda massorna kunna 

återanvändas, 23 % kunna användas som täckmassor på deponi, 27% kan deponeras 

som icke-farligt avfall och ca 6 % av de uppgrävda massorna klassas som farligt avfall 

(klass D).  

Den beräkning som gjorts på hela volymen och alla provpunkter sammanslagna ger ett 

liknande resultat som den beräkning som gjorts för de separata delområdena, se 

figur 5-5.  

 

 
Figur 5-5 Jämförelse av volymen av massor i de olika klasserna beräknad separat 

för de olika delområdena (variant 1) samt en volymsberäkning utförd för 

hela områdets samtliga delområden och samtliga provpunkter (variant 2).   

5.5.2 Mängd förorenade massor under schaktdjup 

Inom vissa delområden så kommer halter överskridande de platsspecifika riktvärdena 

(Industrimark ej markmiljö) att finnas kvar under det planerade schaktdjupet för 

konstruktionerna. I figur 5-6 redovisas en klassning av maxhalter i den jord som finns 

kvar efter urschaktning för anläggning av reningsbassängerna. Kvarvarande massor kan 

även från andra aspekter vara olämpliga som underlag för bassängerna, förekomst av 

plast, trä och plåt.  Det kan därför i dessa område vara nödvändigt att schakta djupare än 

vad som behövs för grundläggningen. Uppskattningsvis 4 500 m3 massor har en halt 

som överstiger de platsspecifika riktvärdena, varav 3 300 m3 återfinns i delområdena M, 

N och O. Osäkerheten i denna mängduppskattning bedöms vara stor.  
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Figur 5-6 Maxhalter i mark efter schaktning för anläggning av reningsbassänger.  

5.5.3 Förorening utanför schaktområdet 

I flera av de provpunkter som ligger utanför schaktområdet har höga halter av 

förorening påträffats. Höga halter av bly, koppar och zink samt PAH har uppmätts 

nordost om schaktområdet (punkterna 14W05, 16W11 och 16W12).  

I området väster om schaktområdet har höga halter PAH uppmätts i punkterna 303, 308 

och 16K01. Höga halter PAH har också uppmätts sydost om schaktområdet i punkt 325.  

Volymen massor som kan vara berörd är osäker, men har uppskattats till ca 3 000 m3, 

varav ca 5 % bedöms utgöra farligt avfall (mycket höga halter zink och PAH i punkt 

16W12).  

5.5.4 Sammanfattning av mängd massor 

I tabell 5-4 görs en sammanfattning av volym massor vid schakt av reningsbassängerna, 

avfall under bassängerna samt massor som kan vara aktuella att schakta utanför det 

område som berörs av reningsbassängerna.  Uppskattningen av mängden massor utanför 

det område som berörs av schaktningen är mer osäker än för de övriga mängderna 

Tabell 5-4 Sammanställning av volym (m3) schaktmassor i olika klasser. 

Beskrivning A B C D Summa 

För bassänger 18 500 9 400 11 300 2 480 41 600 

Avfall under bassänger*   3 450 1 020 4 470 

Utanför bassänger*   2 970 150 3 120 

Summa 18 500 9 400 17 520 3 650 49 190 
* Av massor med halter över PSR Industri ej markmiljö. 
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6 Diskussion och slutsatser 

De undersökningar som genomförts bekräftar bilden att tungmetaller och PAH 

förekommer i höga halter vid området där reningsverket ska byggas ut. Anläggandet av 

de nya reningsbassängerna kommer att innebära en omfattande schaktning av massor. 

Detta berör den mest förorenade delen av området.  

Uppskattningsvis 40 000 m3 massor behöver grävas upp för nybyggnation av vatten-

reningsbassängerna. Ungefär hälften av dessa bedöms vara så rena att de kan åter-

användas utan särskilda restriktioner om det finns tekniska förutsättningar för detta. 

Övriga massor bedöms vara så förorenade att de bör skickas för externt 

omhändertagande. En mindre del av massorna bedöms komma att klassas som farligt 

avfall (ca 2 500 m3). De laktester som genomförts indikerar att lakningen även av det 

mest förorenade materialet är måttlig och att det klarar riktvärdena för placering i en 

deponicell vid en anläggning för icke-farligt avfall.  

För vissa ändamål kan även lätt förorenade massor (halter under de platsspecifika 

riktvärdena) vara aktuella för återanvändning inom området. Det kan exempelvis röra 

sig om återfyllning under anläggningsdelar. Detta medför minskade transporter från 

området och även minskade kostnader.  

Inom vissa delområden så kommer schakten för reningsbassängerna utföras ned till 

naturlig jord under avfall och annan fyllning. Den naturliga jorden består av gyttja, 

sand, silt och lera. Det översta skiktet av den naturliga jorden är i vissa fall förorenad, 

men föroreningen har inte trängt ned långt i den naturliga jorden.  

I delar av området så kommer den schaktning som krävs för att få rätt nivå på anlägg-

ningen innebära att förorenade massor finns kvar. För att avlägsna förorenade massor 

med halter över det platsspecifika riktvärdet (PSR Industri >2m ej markmiljö) 

uppskattas att ytterligare ca 4 500 m3 behöver schaktas.  

Även utanför de delar av området som ska schaktas förekommer höga halter föro-

reningar, framförallt i det västra området och nordost om bassängerna. Detta innebär att 

det kan finnas ett behov av att schakta även utanför området för reningsbassängerna. 

Den grova uppskattning som har gjorts indikerar en schaktvolym på ca 3 000 m3 för att 

avlägsna massor med halter över de platsspecifika riktvärdena. Denna uppskattning är 

osäker eftersom föroreningsutbredningen inte har någon naturlig avgränsning mot 

övriga delar av Tegelviksområdet där det också deponerats avfall.  
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