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2 SYFTE OCH BAKGRUND 

Efter påträffade föroreningar på fastigheten Strömmen 1:1 i Sparreholm, Flens kommun, har 
två områden med förekomst av arsenik respektive PAH:er sanerats genom bortschaktning av 
förorenad jord (karta 1) samt med en pågående remediering av två områden genom 
biostimulering. Förslag till platsspecifika riktvärden (PSRV) presenteras här dels inför 
provtagning och utvärdering av biostimuleringen, och dels beträffande övriga 
frågeställningar kring de föroreningar som påträffats inom fastigheten. Avslutningsvis 
diskuteras implikationerna av föreslagna PSRV i relation till uppmätta halter. 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

3.1 NATURVÅRDSVERKETS GENERELLA RIKTVÄRDEN 
Förekommande föroreningshalter utvärderas dels mot naturvårdsverkets generella 
riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) (Naturvårdsverket 2009, rapport 5976, med 
uppdaterade riktvärden från juni 2016), dels mot förslagna platsspecifika riktvärden (PSRV) 
framtagna genom naturvårdsverkets beräkningsverktyg.  

4 PÅTRÄFFADE FÖRORENINGAR OCH UTFÖRDA ÅTGÄRDER  

  
Karta 1. : Översiktskarta med områdena med pågående jordremediering genom biostimulering (gröna rutor). 
Gula rutor visar områden som sanerats genom bortgrävning av föroreningar. Blå ruta avser servisgrav med 
rörgravsgrus och nytt topplager av grus. 
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Karta 2. Rutnät och provtagningspunkter. Svarta siffror (1-6) visar ursprungligt provtagna punkter med dess 
tilldelade provruta, där provpunkt 1 och 2 även innehåller grundvattenrör. Vita inringade siffror markerar 
tillkomna provtagningsrutor där provtagning utförts i rosa markerade punkter (tillsammans med viss 
uppföljande analys inom befintliga rutor). Det ”grå bandet” markerar mark som omgrävts i samband med 
indragning av servisledningar. Ytterligare provtagningar har utförts kring punkterna 7a och 10 (se karta 1 samt 
saneringsrapport). 

 

4.1 ARSENIK OCH BARIUM 
Förhöjd halt av arsenik påträffades i punkt 10 (karta 1). Området uppvisade även måttligt 
förhöjda halter av PAH-H (berörs nedan) samt barium strax över KM. Området har 
avgränsats och sanerats genom bortschaktning av förorenad jord. Föroreningen av arsenik 
och barium (samt PAH inom område 10) är bortschaktade och området anses färdigsanerat. 

4.2 PAH:ER 
Avseende PAH:er har gruppen PAH-L inte uppmätts över KM. Ämnesgruppen PAH-M har 
uppmätts över KM i hörnet H7&4 (karta 1). Detta område har sanerats men ämnesgruppen 
beaktas ändå i PSRV eftersom frågeställningen om skydd av inomhusmiljö lyfts under 
processen. Här berörs endast inomhusmiljön i tegelbyggnaden eftersom denna planeras som 
bostad (karta 3), medan övriga byggnader planeras som handelsbyggnader och för förvaring.  

PAH:er över KM uppmättes i de två områden som sanerats genom bortschaktning (område 
10 och H7&4) och vid punkt 9a. I två områden pågår remediering av jorden genom 
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biostimulering (karta 1). I område 9a har måttligt förhöjda halter av PAH-H uppmätts i det 
övre marklagret (ca 0-0,2 meter) i punkt 9a. Med anledning av möjlig PAH-förorening 
(måttligt över KM) i punkt 7b (förekomst av PAH-H i samlingsprovet 7a+7b där föroreningen 
antas vara lokaliserad till provtagningspunkten 7a) samt närheten till det nu urschaktade och 
mer förorenade området H7&4 inkluderades även biostimulering i område 7&4, i syfte att 
undvika osäkerhet i frågan om eventuella PAH-förekomster inom området. Sammanlagt 
utgör områdena ca 300 kvm. Vid parkeringsytan i punkt 1 (karta 2) uppmättes en halt av 
PAH-H över KM men under MKM vilket kan antas gälla för handelsdelen. Förslag till 
platsspecifika ämnen av PAH:er presenteras dels inför provtagning efter remediering genom 
biostimulering, dels för att beakta inomhusmiljö. 

4.3 ZINK  
Vid provpunkt 1 har en zinkhalt strax över MKM uppmätts. Resultatet för det djupare provet 
(1-2 m) visade ingen spridning av zink till djupare lerlager i provpunkten. Punkten ligger 
under parkeringsytan som är direkt kopplat till handelsverksamheten (karta 3). 
Föroreningshalten ligger nära gränsen för MKM och föroreningen tycks vara relativt hårt 
bunden eftersom den uppmätta halten var måttlig i grundvattnet i punkten. Platsspecifikt 
riktvärde presenteras för zink.  

4.4 KOBOLT OCH NICKEL 
Halter strax över KM har uppmätts av kobolt vid några provpunkter, samt av nickel i ett par 
punkter. Halterna har bedömts vara naturliga och kopplade till lera som byggts upp av 
eroderat bergmaterial som sedimenterat när området befanns under högsta kustlinjen (HK) 
vid senaste istiden. Detta har diskuterats tidigare och laktest visar att ämnena är hårt 
bundna i leran. Ämnena har hursomhelst inkluderats i arbetet med platsspecifika ämnen för 
att ytterligare minimera frågan om dessa halter. 
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Karta 2. Tegelbyggnaden markerad i rött och den hårdgjorda parkeringsytan i markerad i gult. 

5 FÖRSLAG TILL PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 

Förslagen till platsspecifika riktvärden (PSRV) har framarbetats med hjälp av  
naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1. Två olika scenerier har utarbetats. Scenario A 
berör den generella markanvändningen inom fastigheten och inomhusmiljön i 
Tegelbyggnaden (karta 3). Scenario B berör den hårdgjorda parkeringsytan kopplad till 
handelsdelen (karta 3).  

5.1 SCENARIO A, GENERELL ANVÄNDNING 

Inom detta scenario beaktas huvudparten av fastigheten och dess potentiella nyttjande av 
personer boende på fastigheten och baseras på KM. Frågeställningen gäller framför allt 
PAH:er, men kobolt och nickel har inkluderats för att undersöka hur riktvärdena berörs av de 
ändringar som utförs i modellen.  

Den största förändringen i modellen kommer från att intag av dricksvatten inte beaktas, 
vilket kan motiveras med att fastigheten är kopplad till det kommunala nätet. Förutom detta 
har områdets storlek korrigerats (jämfört med det generella scenariot) samt att den faktiska 
storleken på tegelbyggnaden har använts (figur 1). Tegelbyggnaden har en yta av ca 110 m 
och innehåller tre våningsplan som planeras att användas, där de två övre planeras för 
bostad och garageplanet som verksamhetslokal. Garageplanet har takhöjden 2,8 meter. 
Bostadsvåningen ovan garaget har takhöjden 3 m och den översta våningen har en takhöjd 



  2022-06-29 

Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se 7 
 

mellan 1,2 och 4,9 m, vilket ger ett medel på 3,05 m). Sammanlagt ger detta en total 
rumshöjd på 8,85 meter (2,8+3+3,05 m) och en luftvolym som avrundats nedåt till 950 kbm 
(8,85 m x 110 m). 

Genom förändringarna i modell har riktvärdena höjts något för PAH-H samt för nickel och 
kobolt. Den största höjningen återfinns dock hos PAH-L vilket beror på den stora luftvolymen 
i tegelbyggnaden. 

 

Figur 1. Platsspecifika riktvärden för den generella användningen av fastigheten. 

5.2 SCENARIO B, HÅRDGJORD YTA, PARKERING 

Inom detta scenario beaktas endast den hårdgjorda parkeringsplatsen. Frågeställningen 
gäller halten av zink.  

Den hårdgjorda parkeringsplatsen utgör ca 10x20 meter. Modellen baseras på MKM för 
handelsdelen. Den största förändringen i modellen kommer från att markmiljö inte 
inkluderas i sammanvägningen vilket motiveras dels av att föroreningen tycks hårt bunden 
och inte förorenar grundvattnet, dels av att området är mycket begränsat och markmiljön 
ändå kan vara negativt påverkad av att ytan är hårdgjord, där möjlighet till vital markmiljö 
ändå kommer att vara reducerad.  

Genom förändringarna i modellen har riktvärdet höjts för zink till 800 mg/l.  
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Figur 1. Platsspecifika riktvärden för den hårdgjorda parkeringsytan. 

 

6 GENOMGÅNG AV FÖRORENINGAR OCH IMPLIKATIONER AV PSRV 

Resultaten från hittills utförda och pågående saneringar summeras nedan, delvis i relation 
till föreslagna platsspecifika riktvärden. Det ska dock påpekas att föreslagna platsspecifika 
riktvärden kommer att behöva godtas innan slutsatser som bygger dessa kan anses giltiga.  

6.1 ARSENIK OCH BARIUM 
Området där arsenik och barium påträffats har sanerats genom schaktning och bortforsling. 
Saneringen av dessa ämnen är därmed slutförd. 

6.2 PAH-M 
Området med förorening av PAH-M har schaktats bort, och de halter som tidigare 
uppmättes underskrider föreslaget PSRV på 10 mg/kg.  

6.3 PAH-H 
Förekomst av PAH-H har påträffats i punkterna 1, 9a, 10 samt inom område H7&4.  

Förekomsten av PAH-H inom områdena 10 och H7&4 har sanerats genom att förorenat 
material har schaktats bort. Dessa områden anses färdigsanerade.  

Halten PAH-H på 2,4 mg/kg i punkt 1 underskrider MKM (för handelsdelen), men här skulle 
halten även kunna underskrida ett PSRV baserat på KM-modellen ifall man tar bort intag av 
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grundvatten och växter (modellen inte presenterad här eftersom halten underskrider MKM 
för handelsdelen). Denna punkt behöver därmed inte saneras med avseende på PAH-H. 

Förekomsten av PAH-H i punkt/område 9a, och den eventuella förekomsten inom område 7, 
kring 2 mg/kg, är under behandling genom biostimulering. Förhoppning finns att detta 
projekt kan avslutas under hösten 2022 och att uppmätta halter då förhoppningsvis 
underskrider framtaget PSRV på 1,2 mg/kg. 

6.4 ZINK  
Den uppmätta halten av zink på 520 mg/kg överskrider knappt MKM på 500 mg/kg, men 
underskrider föreslaget PSRV för zink på 800 mg/l. Ifall framtaget PSRV för zink godkänns 
kan denna föroreningspunkt avskrivas. 

6.5 KOBOLT OCH NICKEL 
Halterna som uppmätts ligger mellan ca 10 mg/kg till 18,7 mg/kg där det övervägande 
antalet prover hamnar under riktvärdet på 15 mg/kg, och de fyra prover som är över 15 
mg/kg är provtagna i leran eller antas ha haft lera inblandat i provet som tagits ut. Två 
förekomster av nickel på 43,3 respektive 43,5 mg/kg hamnade också över riktvärdet för KM 
på 40 mg/kg. 

Halterna av kobolt och nickel ligger strax över gränsen för KM och kan mycket möjligt bestå 
av övervägande naturligt förhöjda halter av dessa ämnen. Naturligt höga halter av dessa 
ämnen förekommer ofta i lera och leriga jordar i regionen, som befunnits under högsta 
kustlinjen (HK) vid senaste istiden. Anrikningen av dessa ämnen till högre koncentrationer 
sker i vittringsprocesserna av bergarter (exempelvis fältspat) där mer lättvittrade mineral, 
såsom karbonater, löses ut och spolas bort med vatten och där de svårlösliga mineralerna 
blir kvar i naturligt högre koncentrationer.  

Tidigare laktestet visade på mycket låg lakbarhet vilket stöder teorin att kobolt och nickel är 
naturliga och hårt fastlagda komponenter i leran, med ett naturligt ursprung från när leran 
byggdes upp i botten av de hav som täckte dessa landområden efter istiden.  
 
Dessutom underskrider både kobolt och nickel föreslagna PSRV på 20 mg/kg för kobolt och 
50 mg/kg för nickel. Såväl ämnenas naturliga och hårt fastlagda natur som PSRV gör att 
dessa ämnen som föroreningar kan avskrivas. 

6.6 SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis har förorenat material vid två områden (10 och H7&4) schaktats ut och 
fraktats bort (och schaktgroparna kontrollerade med efterföljande provtagning), i två andra 
områden (7 och 9) pågår bioremedieringsprojekt, och vid provpunkt 1 underskrider PAH-H 
riktvärdet för MKM. Om de föreslagna riktvärdena godkännes kan även zinkhalten i punkt 1 
samt frågan om inomhusmiljö betraktas som godtagbara och avskrivas. Halterna av kobolt 
och nickel bör kunna anses naturliga och hårt fastlagda men kan även avskrivas med 
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föreslagna PSRV. I och med detta återstår endast en föroreningsfråga att avklara, nämligen 
att resultatet av pågående bioremediering visar att marken klarar föreslagna PSRV. 

Därmed föreslås att alla föroreningsfrågor, förutom områdena som berörs av 
bioremedieringen, bedöms som avklarade. Resultatet av bioremedieringen kommer att 
presenteras under hösten 2022. 
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