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PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 
HANDEL/KONTOR OCH PARKERINGSMARK, 
DETALJPLAN BJÖRNHOVDA 27:12  
ÖLANDS KÖPSTAD 

1. Allmänt om generella och platsspecifika riktvärden 

Riktvärden är haltnivåer av föroreningar som, då de understigs, innebär ett skydd mot 
hälso- och miljöeffekter. Riktvärdena används för att bedöma hälso- och miljörisker i 
förorenade områden genom att provtagna halter jämförs med riktvärdena. När riktvärden 
tas fram är den markanvändning som förväntas på området viktig. Markanvändningen 
styr vilka aktiviteter som kan förekomma och därmed också vilka grupper som kan 
utsättas för förorening och i vilken omfattning detta kan ske. Markanvändningen påverkar 
även vilka krav som man bör ställa på skydd av markmiljön, yt- och grundvattnet i 
området. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är schablonmässigt beräknade 
utifrån generella antaganden. De har tagits fram för två olika typer av markanvändning, 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). De 
generella riktvärdena för förorenad mark kan användas mot bakgrund av följande: 

 De är rekommendationer och ett av flera verktyg i riskbedömning av förorenade 
områden. 

 De är inte juridiskt bindande värden. 
 De anger en föroreningshalt under vilken vi inte förväntar några skadliga effekter 

på människor och miljö. Det innebär inte nödvändigtvis att ett överskridande av 
riktvärden medför negativa effekter. 

 De är beräknade för att kunna användas nationellt och för ett stort antal 
förhållanden. 

 De är framtagna för enskilda ämnen och i vissa fall för grupper av ämnen. 
 De är inte avsedda att användas som miljökvalitetsmål för storskalig påverkan 

och inte heller för att bedöma påverkan från luftburna diffusa föroreningar. 
 De anger inte en nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena. De har inte 

tagits fram i syfte att användas som kriterier för återanvändning av avfall. 
Särskilda kriterier finns för detta. 

 De bör inte automatiskt användas som mätbara åtgärdsmål. När man formulerar 
mätbara åtgärdsmål för ett efterbehandlingsprojekt, bör man också ta hänsyn till 
teknik, ekonomi och allmänna och enskilda intressen. 

Om förutsättningarna på platsen avviker från antagandena i den generella 
riktvärdesmodellen kan man ta fram platsspecifika riktvärden. 
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2. Platsspecifika förutsättningar och antaganden 

2.1. Områdesbeskrivning och markanvändning 
Vissa förutsättningar i undersökningsområdet skiljer sig från den generella riktvärdes-
modellen varför platsspecifika riktvärden har beräknats. Platsspecifika riktvärden har 
tagits fram för ”handel och parkering” som är den nuvarande markanvändningen. De 
platsspecifika riktvärdena gäller även för markanvändningen ”kontor” om det skulle bli 
aktuellt i framtiden. Däremot gäller inte riktvärdena för användningen ”bostäder”.  

Riktvärdena har beräknats för fastigheten Björnhovda 27:12, men slutsatserna kan även 
gälla för Björnhovda 6:62 om den i framtiden kommer att ingå i parkering- eller 
handelsområdet. 

2.2. Scenarier 
Två scenarier har tagits fram och platsspecifika riktvärden har beräknats utifrån bägge 
alternativen. I bägge fallen har markmiljön och skydd av grundvattenskydd tagits bort (se 
vidare kap 2.4 och kap 2.5).  

Scenario 1 innebär en exponeringssituation där marken är täckt med asfalt eller 
byggnader – alltså som fallet är idag på området. Det har dock tagits höjd för skador på 
asfalt, öppna schakt mm delar av året genom att exponeringstiden per år ändå satts till 30 
dagar för vuxna och 15 dagar för barn – och alltså inte till 0 dagar.  

För scenario 2 gäller samma exponeringstid som i MKM, det vill säga 200 dagar för 
vuxna och 60 dagar för barn. Detta innebär alltså att vuxna exponeras för jord varje 
arbetsdag hela året – något som endast kan uppkomma om man arbetar utomhus och 
området inte är täckt av asfalt, byggnader eller ren jord. Därmed öppnar detta scenario för 
en helt annan användning av området i framtiden. 

I bilaga 1 och 2 redovisas uttagsrapporter och platsspecifika riktvärdena för de båda 
scenarierna. I bilaga 3 redovisas resultaten från markprovtagningen utförd 2020 på 
fastigheten Björnhovda 27:12.    

2.3. Hälsa 
Exponering för föroreningar kan i modellen ske på följande sätt: intag av jord, hudkontakt 
av jord/damm, inandning av damm, inandning av ånga, intag av dricksvatten ochintag av 
växter. Intag av dricksvatten beaktas ej då kommunalt vatten finns på området och 
grundvattnet ej är en resurs som kan användas direkt som dricksvatten. Intag av växter 
beaktas ej då odling inte förutsätts förekomma med planerad markanvändning, inte heller 
intag av vilda växter antas förekomma. Exponeringsvägarna som återstår är således intag 
av jord, hudkontakt av jord/damm samt inandning av ånga. 

Exponeringstid för intag av jord är för MKM i det generella riskscenariot 200 dagar per år 
för vuxna och 60 dagar per år för barn. Detta bygger alltså på att vuxna är exponerad för 
jord varje arbetsdag och att barn exponeras 5 dagar per månad. 
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Exponeringen på detta objekt är i praktiken betydligt lägre. Dels då människor inte 
kommer att vistas utomhus i särskilt stor omfattning och dels då marken är täckt med 
byggnad eller asfalt. Egentlig exponering för jord kan egentligen bara ske då marken är 
uppgrävd, t.ex. vid installationer av ledningar eller då markarbeten sker på grund av 
nybyggnation eller liknande. 

I vårt scenario 1 har vi antagit en för platsen mer realistisk tid för exponering medan det i 
scenario 2 även tas höjd för en framtid där byggnaderna och/eller asfalten är borta och 
jorden är mer tillgänglig för exponering.   

I scenario 1 har det antagits en exponeringstid för barn på 15 dagar per år och för vuxna 
30 dagar per år vilket är en fjärdedel respektive en femtondel av exponeringstiden för 
MKM. Vidare har antagits att exponering av damm genom hudkontakt eller inandning 
sker i samma omfattning som vistelsetiden, dvs 15 respektive 30 dagar per år för barn och 
vuxna. Exponering genom inandning av ånga har utgått från samma nivå som för MKM, 
60 respektive 200 dagar per år. 

I scenario 2 har antagits samma exponeringstid som för MKM, om jorden i framtiden 
skulle bli mer tillgänglig. Detta ligger dock sannolikt minst 50 år in i framtiden och man 
kan i ett sådant scenario mycket väl tänka sig en ny riskbedömning då 
kunskapsunderlaget för risker med exponering för föroreningar troligen ändrats och 
utökats. 

2.4. Markmiljö 
Som underlag för diskussionen om markmiljö utgår vi bland annat från SGI:s publikation 
nr 27 från 2016: ”Markmiljöns skyddsvärde, en härledning med utgångspunkt i miljöetik 
och lagstiftning”. Resonemanget i den rapporten ifrågasätts och vidareutvecklas delvis. 

Följande frågor måste tas i beaktande vid resonemang kring markmiljöns skyddsvärde: 

1. Vilka naturmiljöer ska skyddas? 
2. Vad är nuvarande och planerad markanvändning? 
3. Har markmiljön på platsen kontakt med ekosystemet i övrigt? 
4. Finns det potentiella ekosystemtjänster från marken ifråga? 
5. Vad är markmiljöns egenvärde? 

1.) Naturen 
I miljöbalkens portalparagraf står bl.a. att värdefulla naturmiljöer ska skyddas och 
mark ska användas ur en samhällsekonomisk synpunkt. En intressant fråga som då 
uppstår är: Vad är då en naturmiljö? Ett sätt är att förklara natur med ”den av 
människan orörda miljön i form av växter, djur och landformer”. Vi bedömer att 
detta är en lite väl snäv beskrivning då i princip alla områden på jorden idag är 
påverkade av människan. I Sverige har påverkan skett framförallt genom 
skogsbruk och jordbruk men även av utsläpp till hav och luftnedfall över avlägsna 
fjäll, skogs- och myrområden. Vad människor i allmänhet bedömer som natur 
innefattar dock sannolikt inte stadsområden, parker, industriområden eller 
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flygplatser. Detta är mer att anse som antropogena miljöer skapade genom 
civilisationens kultur. Till städer angränsande eller inkilade skogs- eller 
sjöområden bör i allmänhet räknas som natur. Kulturlandskap kan beroende på typ 
ses som både kulturlandskap och naturlandskap – där stora åkrar är mer 
kulturlandskap än små betesmarker. 

Är fyllnadsmassor natur? Per definition är de inte det då de är skapade av 
människan och därmed ett resultat av vår kultur. Dock kan både deras ursprung och 
deras användning ha betydelse för om de upplevs som natur eller inte. Består de av 
tegel, betong, asfalt, trä och ligger under ytor såsom asfalt, vägar, byggnader är nog 
de flesta överens om att det inte är natur. Ju mer jord med naturligt ursprung och 
med goda förutsättningar för liv – ju mer natur kan de anses vara. Om utfyllnaden 
har skett i ett område som sedan inte har använts och där man istället fått en 
succession av växter på ytan är de mer en del av naturen då de är en del i utbytet 
inom ett ekosystem och där naturen tagit tillbaka och påverkat något som vi skapat 
inom vår kultur. 

Att fyllnadsmassor innehåller levande organismer är i sig inte ett kriterium för att 
de ska anses som natur då i princip alla ytor har levande organismer på sig.  

2.) Markanvändning 
I Köpstaden är markanvändningen mindre känslig mark. Det är dessutom ett 
område som är bebyggt eller helt belagt med asfalt vilket ger en lägre exponering 
än öppna jordytor och vilket avskärmar markmiljön från övrigt ekosystem. För 
framtida generationer så kan så klart markanvändningen ändras. Om så sker blir det 
kanske nya krav på föroreningshalter i mark men detta är en framtida fråga. 

3.) Potentiellt bidrag till hela ekosystemet 
Markmiljön i naturliga områden har en viktig roll i ekosystemet,exempelvis är den 
livsmiljö för daggmaskar som äts av däggdjur eller fåglar. Det är också i 
markmiljön som nedbrytning av löv och grenar sker. I en stadsmiljö är det dock 
annorlunda. Markmiljön under hus, gator och industrier är i praktiken helt avskild 
från övriga ekosystemet. Även om det i vissa delområden i en stad kan finas mark 
som har viss kontakt med övriga ekosystemet så är det inget man kan räkna med 
eller ställa krav på i till exempel ett industriområde eller under asfalterade ytor eller 
byggnader. I fallet Köpstaden bedöms jorden vara till stor del avskärmad från 
ekosystemet i övrigt. 

4.) Potentiella ekosystemtjänster 
Exempel på ekosystemtjänster är odling av grönsaker (direkt) och att ge underlag 
till andra delar av ekosystem som människan kan få ut något positivt av, t.ex. vara 
livsmiljö för maskar som sedan äts av fåglar som studeras av människor (indirekt). 
I Köpstaden så bedömer vi inte att ekosystemtjänster, varken indirekta eller direkta 
är något som samhället kan ställa krav på ska stödjas. Samhället har avsatt områden 
för Mindre Känslig Mark och kan då inte samtidigt ställa krav på att området ska 
vara en del i ett naturligt ekosystem eller skapa direkta ekosystemtjänster. Notera 
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dock att förhållandena på området givetvis inte heller ska skada omgivande natur 
eller ekosystem. Detta uppnås när det gäller föroreningar i mark genom att 
spridning av föroreningar inte tolereras i skadliga halter till grund- eller ytvatten. 

5.) Markmiljöns egenvärde 
Det konstateras i SGI:s rapport att Sveriges befolkning sannolikt är överens om att 
naturen som sådan har ett egenvärde och att därmed även markmiljön har ett 
egenvärde.  

För att markmiljön ska ha ett egenvärde som ska tas hänsyn till enligt miljöbalken 
är det dock så att den måste vara en del av naturen. Vi bedömer att 
fyllnadsmassorna i Köpstaden inte är en del av naturen och därmed har de 
organismer som lever i fyllnadsmassorna inte heller samma egenvärde. Det 
stämmer också väl med vilken filosofi som ligger till grund för miljöbalken, 
nämligen den svaga ekocentrismen där ekosystem har ett större skyddsvärde än 
enskilda individer. 

Det är sannolikt så att Sveriges befolkning överlag inte ser skyddsvärdet i 
fyllnadsmassor som så högt. Inte heller skyddsvärdet i markmiljö som är avskilt 
från övrigt ekosystem bedöms ha särskilt högt skyddsvärde även om den inte består 
av fyllnadsmassor. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark innebär att markekosystemet 
har förmåga att utföra de funktioner som förväntas för den tänkta användningen av 
området. Man antar att funktionen skyddas om de flesta djur och växter, som under 
opåverkade förhållanden skulle finnas inom området, skyddas. Riktvärdena uttrycker den 
tolerabla risken för markmiljö inom området som en högsta procentandel av arterna i ett 
ekosystem som får påverkas negativt av föroreningar.  

De generella riktvärdena för känslig mark (KM) respektive mindre känslig 
markanvändning (MKM) bedöms ge ett skydd för cirka 75 respektive 50 procent av de 
marklevande arterna inom det förorenade området. De generella riktvärdena ger också ett 
skydd för fåglar och däggdjur som tillfälligt vistas inom området. Negativa effekter på 
vissa arter kan inte uteslutas även om den generella riktvärdesnivån underskrids. Omvänt 
innebär ett skydd för till exempel 75 procent av arterna inte automatiskt att 25 procent av 
arterna påverkas negativt. Underlaget avseende markmiljö till de generella riktvärdena är 
framtagna utifrån en samlad utvärdering av generella ekotoxikologiska tester på ett urval 
av arter. 

Vid mindre känsliga markanvändningar (industriområden, affärsområden, större vägar) är 
markmiljön ofta redan påverkad av olika verksamheter vilket kan motivera ett lägre 
skydd. Marken bör dock kunna stödja de ekologiska funktioner som krävs av 
markanvändningen, till exempel odling av prydnadsväxter, gräs och annan vegetation för 
att förhindra damning och erosion. Djur bör också tillfälligt kunna vistas inom området 
utan oacceptabel risk. Den generella modellen bedöms ge ett skydd för 50 procent av de 
marklevande arterna eller mer för vid mindre känsliga markanvändningar, MKM. 
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I vissa fall kan markmaterialet ha egenskaper (andra än föroreningsgrad) som ger 
begränsade förutsättningar för att återskapa en miljö som kan stödja naturliga funktioner 
eller försvåra etablering av växter och djur. Det kan till exempel vara fallet om marken 
består av vissa fyllnadsmaterial, till exempel rivningsrester eller slagg. I sådana områden 
är det inte alltid lika motiverat med höga skyddskrav på markmiljön.  

I resonemanget kring generella riktvärden anser Naturvårdsverket att ett lägre skydd än 
50 procent inte ger förutsättningar för ett fungerande ekosystem. Naturvårdsverket menar 
då att det tydligt ska framgå att markmiljön inte skyddas och motivera varför.  

I det här fallet består marken till stor del av fyllnadsmassor eller deponerade massor. Det 
är med tanke på det inte relevant att ta hänsyn till markmiljön. En skyddsvärd markmiljö 
finns i första hand i naturlig jord medan jordmassorna här alltså mer har ett antropogent 
ursprung än ett naturligt. Skyddsvärdet för markmiljön bör också vara större om marken 
har en tydlig kontakt med omkringliggande ekosystem. I det här fallet ligger jorden i ett 
tätbebyggt område under bärlager och asfalt eller under större byggnader och bedöms ha 
minimal kontakt med ekosystemet runt omkring. 

2.5. Grundvatten 
Grundvatten ses generellt som skyddsvärt. Grundvattnet inom städer är dock normalt inte 
lämpligt som grundvattenresurs, detta både på grund av den kemiska påverkan som finns 
från stadsmiljön och då ett grundvattenuttag och därmed en grundvattensänkning riskerar 
att skapa sättningar och påverkan på hus och andra konstruktioner inom området (gäller 
framförallt i jord). I förutsättningarna för de generella riktvärdena för KM ingår att 
grundvatten ska kunna användas på det aktuella området. I förutsättningarna för MKM 
ska grundvattnet generellt skyddas på ett avstånd av 200 m från området. 

I VISS klassas hela västra Öland som grundvattenförekomst ”Västra Ölands Kalkberg”. 
Statusen är enligt VISS otillfredsställande ur ett kvantitativt perspektiv – det finns således 
inte tillräckligt med grundvatten i kalkberget för att det ska vara intressant att använda det 
som allmän vattentäkt. Någon vattenförekomst i jordlager (sand eller grus) förekommer 
inte i området enligt VISS.  

Vid den platsspecifika bedömningen har grundvattenskyddet helt tagits bort, då närheten till 
Östersjön och stadsmiljön gör det olämpligt som vattenresurs Även om tillräcklig uttagsmängd 
hade funnits.  

2.6. Ytvatten 
Svenska ytvatten, såväl havsområden som sjöar och vattendrag, är i liten utsträckning 
påverkade av föroreningar och har generellt ett högt skyddsvärde. Även om man bedömer 
att ett närliggande ytvatten inte är direkt skyddsvärt så kan det stå i förbindelse med andra 
skyddsvärda ytvatten eller bidra till en diffus föroreningsbelastning nedströms.  

Ytvatten med känsliga biotoper eller arter samt sjöar och vattendrag som används som 
dricksvattentäkter har särskilt högt skyddsvärde. Hav, sjöar och vattendrag utgör också 
viktiga resurser för fiske och rekreation. Det är inte önskvärt att belastningen från 
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förorenade mark- och sedimentområden leder till vare sig en höjning av bakgrundshalter 
eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten.  

I riskbedömning av ett förorenat område anser Naturvårdsverket att skydd av sediment 
och ytvatten bör utgå från att inga allvarliga störningar sker i vattenekosystemet och att 
dess funktioner upprätthålls. Det innebär att riskbaserade haltkriterier inte bör 
överskridas. Som underlag till beräkning av Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad 
mark har haltkriterier för ytvatten valts. De valda ytvattenkriterierna baserar sig i första 
hand på risken för miljöeffekter med en skyddsnivå som normalt motsvarar 50 procent av 
miljökvalitetsnormerna. För metaller och långlivade organiska ämnen utgår man från 
avvikelse från normalt förekommande halter. För nästan samtliga ämnen är kriterierna för 
ytvatten lägre än kriterierna för grundvatten. Det innebär att de riktvärden som beräknas 
för skydd av ytvattenmiljön även ger skydd för människors hälsa om ytvattnet används 
som dricksvatten. 

För ytvattenrecipientens storlek har det antagits ett vattenområde utanför Färjestadens 
samhälle med en yta av 4 km2 (ca 3x1,3 km). Ett medeldjup på 2 m är antaget vilket ger 
en vattenvolym på 8 miljoner m3 vilket ger en större utspädningsvolym än den generella 
riktvärdesmodellen.  Eftersom det här området bara är en liten del av en betydligt större 
vattenförekomst (Kalmarsund och Östersjön) är det här ett konservativt antagande och 
utspädningsfaktorn är därmed betydligt underskattad vilket ger en god säkerhetsmarginal. 

2.7. Sammanfattning antagna förutsättningar 
I tabell 1 sammanställs de antagna förutsättningarna och jämförs med de antaganden som 
görs i den generella riktvärdesmodellen. 

Tabell 1. Förutsättningar för platsspecifikt riktvärde (PSRV). 
    

Exponeringsväg Scenario 1 PSRV 
”handel och parkering 
exponeringsanpassad” 

Scenario 2 PSRV 
”handel och 
parkering” 

MKM 

Intag av jord 30d/år vuxna 
15d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

Hudkontakt 30d/år vuxna 
15d/år barn 

90d/år vuxna 
60d/år barn 

90d/år vuxna 
60d/år barn 

Inandning damm 30d/år vuxna 
15d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

Inandning av ånga 200d/år vuxna 
60d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

200d/år vuxna 
60d/år barn 

Intag grönsaker Ej beaktat Ej beaktat Ej beaktat 

Scenariospecifik 
modellparameter 

MKM MKM MKM 

Skydd av markmiljö Ej beaktat Ej beaktat 50% 

Skydd av grundvatten Ej beaktat Ej beaktat Utspäd 1/47 

Skydd av ytvatten Utspäd 1/8000 Utspäd 1/8000 1/4000 
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3. Platsspecifika riktvärden  

I tabell 2 redovisas de platsspecifika riktvärdena för respektive ämne för markanvändning 
”kontor/handel/parkering” baserat på de två scenarierna samt som jämförelse det generella 
riktvärdet för MKM. 
 
De platsspecifika riktvärdena baseras på hälsoskydd (risker för exponering vid vistelse på 
området) samt skydd av ytvatten (risker för akvatiskt liv vid spridning till ytvattenrecipient)  
 
Skydd av markmiljö samt skydd av grundvatten beaktas ej. 
 
Justering har gjorts så att riktvärdet ej ska överskrida FA (Farligt Avfall). 

 
De integrerade platsspecifika riktvärdena för ämnena är det lägsta av ovanstående 
riktvärden. 

Tabell 2. Framräknade platsspecifika riktvärden för markanvändning ”handel/kontor och parkering” 
uttryckt i mg/kg TS jämförda med riktvärdena för MKM. *justerat till gräns för FA. 

    Ämne Scenario 1  

PSRV 
”handel och parkering 
exponeringsanpassad” 

Scenario 2 

 PSRV 
”handel och 
parkering” 

MKM 

Arsenik 100 25 25 

Barium 40 000 10 000 300 

Kadmium 30 30 12 

Koppar 2 500* 2 500* 200 

Kvicksilver 2,5 2,5 2,5 

Bly 600 600 400 

Zink 2 500* 2 500* 500 

PAH-L 180 180 15 

PAH-M 20 20 20 

PAH-H 50 18 10 

Alifat >C16-C35 2 500 2 500 1000 

Aromat >C10-C16 500 500 15 

Aromat >C16-C35 120 120 30 

Aldrin-dieldrin 10 10 0,18 

DDT, DDD, DDE 50* 50* 1 

 

4. Slutsatser och diskussion 

Platsspecifika riktvärden har beräknats för två scenarier för fastigheten Björnhovda 
27:12, bägge innebär ”handel/parkering” (nuvarande markanvändning). I scenario 1 har 
en anpassning gjorts efter vad som bedöms som rimlig exponering utifrån nuvarande 
och planerade förhållanden. De faktiska förhållandena med byggnader och asfalterade 
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parkeringar innebär att människor exponeras i väldigt liten grad för föroreningar i 
jorden. Detta scenario bedömer vi vara det mest realistiska och vi föreslår därför att de 
riktvärdena bör gälla. 

I scenario 2 har exponering av jorden för människor satts till samma som för det 
generella riktvärdet för MKM (Mindre Känslig Markanvändning). I det scenariot 
förutsätts alltså att jorden är tillgänglig för exponering såväl genom oralt intag som 
inandning av damm samt hudkontakt. 

Jämfört med den generella riktvärdesmodellen har vid beräkningarna antagits att 
grundvattenskyddet inte behöver beaktats och att det föreligger en större utspädning i 
ytvattnet.  

Markmiljön som skyddas till 50% i den generella riktvärdesmodellen för MKM skyddas 
inte alls i vår platsspecifika bedömning.  

Området är ett gammalt tippområde varför markmiljön som sådan redan är påverkad. 
Vid en schaktsanering återfylls dessutom marken oftast av krossmaterial vilket inte 
utgör en livskraftig miljö för marklevande organismer. 

Utifrån scenario 1 överskrids de platsspecifika riktvärdena för PAH och aromater i en 
punkt (G5, se bilaga 3 och ”Miljöteknisk markundersökning DP Färjestaden 1:153 mfl” 
från 2020-08-18). Det innebär att utifrån den undersökning som är gjord så kommer det 
krävas någon form av åtgärd inom det här området. Föroreningen i punkten är inte 
avgränsad horisontellt och består av stenkolstjära på nivån 1,4-1,9 meter under 
markytan.  

Det bör alltid göras någon typ av riskvärdering inför beslut om eventuella krav på 
sanering. Även om det i en riskbedömning framkommer risker är det inte säkert att det 
bästa för samhället eller miljön i stort är att åtgärda dessa. En schaktsanering innebär till 
exempel transport av massor och därmed utsläpp av koldioxid och ökade hälsorisker i 
trafiken. I en riskvärdering vägs riskerna från de förorenade massorna på platsen mot 
övriga risker, kostnader och konsekvenser. 
 
Om det endast är markmiljön som påverkas av en förorening är det även intressant 
och tankeväckande att det kan bli aktuellt med åtgärd för att skydda markmiljöns 
organismer – samtidigt kan man till exempel gräva ur marken för byggnation av 
källare eller simbassäng utan att hänsyn tas till organismerna i marken – trots att 
deras biotop då helt raderas. Det handlar alltså om olika tillämpningar av 
miljöbalken vid olika aktiviteter och ger ett intressant perspektiv på hanteringen 
av markmiljön inom förorenade områden. 
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 100 mg/kg Akuttoxicitet
Barium 40 000 mg/kg Intag av jord
Kadmium 30 mg/kg Skydd av ytvatten
Koppar 5 000 mg/kg Skydd av ytvatten
Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Bly 600 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Zink 20 000 mg/kg Skydd av ytvatten
PAH-L 180 mg/kg Inandning av ånga
PAH-M 20 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 50 mg/kg Skydd mot fri fas
Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C10-C16 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C16-C35 120 mg/kg Skydd av ytvatten
Aldrin-dieldrin 10 mg/kg Skydd av ytvatten
DDT, DDD, DDE 300 mg/kg Skydd av ytvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Scenario 1 MKM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Ej aktuellt, finns kommunalt vatten (frv)
Intag av växter beaktas ej beaktas ej Ej aktuellt (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 15 60 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 30 200 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 15 60 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 30 90 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 15 60 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 30 200 dag/år Parkering med asfalt, endast vid ev markarbeten (obl)
Längd på förorenat område 200 50 m Bedömd verklig storlek (obl)
Sjöns volym 8000000 1000000 m³ Antaget vattenområde utanför Färjestadens samhälle (obl)

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Scenario 1

Beskrivning

PSRV_KÖPST_MKM.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Scenario 1

Beskrivning

Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Beaktas ej pga ej relevant, se separat PM (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Beaktas ej pga områdets direkta närhet till Östersjön (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    

PSRV_KÖPST_MKM.xlsm sida 2 Blad Uttagsrapport
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Riktvärden SANT Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Arsenik 180 330 13000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 110 data saknas 100 100 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 720 100 10 100 Arsenik 64,6% 34,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 46000 910000 980000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 42000 data saknas data saknas 42000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 96000 42000 80 40 000 Barium 91,2% 4,6% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 330 66000 2000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 280 250 data saknas 250 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 32 32 0,2 30 Kadmium 85,3% 0,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar ej begr. ej begr. 980000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 520000 data saknas data saknas 520000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 4800 4800 30 5 000 Koppar 45,2% 2,3% 52,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 210 4200 79000 2,5 beaktas ej beaktas ej 2,5 data saknas data saknas 2,5 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 4,8 2,5 0,1 2,5 Kvicksilver 1,2% 0,1% 0,0% 98,8% 0,0% 0,0%
Bly 3200 64000 200000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 3000 600 data saknas 600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 7200 600 20 600 Bly 93,8% 4,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 680000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 650000 data saknas data saknas 650000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 19000 19000 70 20 000 Zink 95,2% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PAH-L 68000 110000 ej begr. 180 beaktas ej beaktas ej 180 data saknas data saknas 180 beaktas ej 500 beaktas ej 290 180 data saknas 180 PAH-L 0,3% 0,2% 0,0% 99,6% 0,0% 0,0%
PAH-M 12000 5400 12000 21 beaktas ej beaktas ej 21 data saknas data saknas 21 beaktas ej 250 beaktas ej 230 21 data saknas 20 PAH-M 0,2% 0,4% 0,2% 99,3% 0,0% 0,0%
PAH-H 250 110 1200 4600 beaktas ej beaktas ej 69 300 data saknas 69 beaktas ej 50 beaktas ej 290 50 data saknas 50 PAH-H 27,9% 64,7% 5,8% 1,5% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej ej begr. data saknas data saknas ej begr. beaktas ej 2500 beaktas ej ej begr. 2500 data saknas 2 500 Alifat >C16-C35 45,5% 22,8% 0,0% 31,7% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 91000 100000 ej begr. 19000 beaktas ej beaktas ej 14000 data saknas data saknas 14000 beaktas ej 500 beaktas ej 1100 500 data saknas 500 Aromat >C10-C16 14,8% 13,3% 0,0% 71,8% 0,0% 0,0%
Aromat >C16-C35 68000 76000 ej begr. 27000 beaktas ej beaktas ej 16000 data saknas data saknas 16000 beaktas ej 250 beaktas ej 130 130 data saknas 120 Aromat >C16-C35 22,8% 20,5% 0,0% 56,7% 0,0% 0,0%
Aldrin-dieldrin 230 460 460000 890 beaktas ej beaktas ej 130 data saknas data saknas 130 beaktas ej data saknas beaktas ej 9,5 9,5 data saknas 10 Aldrin-dieldrin 56,9% 28,4% 0,0% 14,6% 0,0% 0,0%
DDT, DDD, DDE 1100 7600 ej begr. 44000 beaktas ej beaktas ej 970 data saknas data saknas 970 beaktas ej data saknas beaktas ej 310 310 data saknas 300 DDT, DDD, DDE 85,0% 12,7% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Scenario 1 Eget scenario: Scenario 1
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

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

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 25 mg/kg Intag av jord
Barium 10 000 mg/kg Intag av jord
Kadmium 30 mg/kg Skydd av ytvatten
Koppar 5 000 mg/kg Skydd av ytvatten
Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Bly 600 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor
Zink 20 000 mg/kg Skydd av ytvatten
PAH-L 180 mg/kg Inandning av ånga
PAH-M 20 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 18 mg/kg Hudkontakt jord/damm
Alifat >C16-C35 2 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C10-C16 500 mg/kg Skydd mot fri fas
Aromat >C16-C35 120 mg/kg Skydd av ytvatten
Aldrin-dieldrin 10 mg/kg Skydd av ytvatten
DDT, DDD, DDE 250 mg/kg Intag av jord
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Scenario 2 MKM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Ej aktuellt, finns kommunalt vatten (frv)
Intag av växter beaktas ej beaktas ej Ej aktuellt (frv)
Längd på förorenat område 200 50 m Bedömd verklig storlek (obl)
Sjöns volym 8000000 1000000 m³ Antaget vattenområde utanför Färjestadens samhälle (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Beaktas ej pga ej relevant, se separat PM (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Beaktas ej pga områdets direkta närhet till Östersjön (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Scenario 2

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark.

Scenario 2

Beskrivning

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
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Riktvärden SANT Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Arsenik 33 110 2000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 25 data saknas 100 25 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 720 25 10 25 Arsenik 75,2% 23,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 11000 230000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 10000 data saknas data saknas 10000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 96000 10000 80 10 000 Barium 88,7% 4,4% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 82 16000 290 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 64 250 data saknas 64 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 32 32 0,2 30 Kadmium 77,9% 0,4% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar 290000 ej begr. 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 96000 data saknas data saknas 96000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 4800 4800 30 5 000 Koppar 33,5% 1,7% 64,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 52 1000 12000 2,5 beaktas ej beaktas ej 2,4 data saknas data saknas 2,4 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 4,8 2,4 0,1 2,5 Kvicksilver 4,5% 0,2% 0,0% 95,2% 0,0% 0,0%
Bly 800 16000 29000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 740 600 data saknas 600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 7200 600 20 600 Bly 92,8% 4,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 170000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 160000 data saknas data saknas 160000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 19000 19000 70 20 000 Zink 95,2% 4,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
PAH-L 17000 26000 440000 180 beaktas ej beaktas ej 170 data saknas data saknas 170 beaktas ej 500 beaktas ej 290 170 data saknas 180 PAH-L 1,0% 0,7% 0,0% 98,3% 0,0% 0,0%
PAH-M 2300 1700 1800 21 beaktas ej beaktas ej 21 data saknas data saknas 21 beaktas ej 250 beaktas ej 230 21 data saknas 20 PAH-M 0,9% 1,2% 1,2% 96,7% 0,0% 0,0%
PAH-H 46 34 180 4600 beaktas ej beaktas ej 17 300 data saknas 17 beaktas ej 50 beaktas ej 290 17 data saknas 18 PAH-H 38,1% 51,6% 9,9% 0,4% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej 680000 data saknas data saknas 680000 beaktas ej 2500 beaktas ej ej begr. 2500 data saknas 2 500 Alifat >C16-C35 59,7% 29,9% 0,0% 10,4% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 23000 25000 ej begr. 19000 beaktas ej beaktas ej 7300 data saknas data saknas 7300 beaktas ej 500 beaktas ej 1100 500 data saknas 500 Aromat >C10-C16 32,1% 28,9% 0,0% 38,9% 0,0% 0,0%
Aromat >C16-C35 17000 19000 ej begr. 27000 beaktas ej beaktas ej 6800 data saknas data saknas 6800 beaktas ej 250 beaktas ej 130 130 data saknas 120 Aromat >C16-C35 39,6% 35,6% 0,1% 24,6% 0,0% 0,0%
Aldrin-dieldrin 57 110 69000 890 beaktas ej beaktas ej 36 data saknas data saknas 36 beaktas ej data saknas beaktas ej 9,5 9,5 data saknas 10 Aldrin-dieldrin 63,9% 31,9% 0,1% 4,1% 0,0% 0,0%
DDT, DDD, DDE 290 1900 340000 44000 beaktas ej beaktas ej 250 data saknas data saknas 250 beaktas ej data saknas beaktas ej 310 250 data saknas 250 DDT, DDD, DDE 86,4% 13,0% 0,1% 0,6% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Scenario 2 Eget scenario: Scenario 2
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

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

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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BILAGA 3 

Resultat jämfört med platsspecifika riktvärden 
 
I tabell 1-2 redovisas analysresultaten för jord jämfört med de beräknade platsspecifika 
riktvärdena (Structor, 2020). Endast de ämnen för vilka platsspecifika riktvärden beräknats är 
med i tabellen. Resultatet för analyserna i punkten P7 och P10 redovisas inte i tabellen för de 
organiska ämnena (tabell 2) eftersom analyserade ämnen låg under rapporteringsgräns. 

Tidigare undersökning (Orbicon, 2017) visar att punkterna BH5 och BH6 innehåller ämnen 
(zink i BH5 och bly i BH6) med halter över platsspecifika riktvärden för scenario 1 och scenario 
2.   

Tabell 1. Resultatet avseende metallanalyser i jord jämfört med platsspecifika riktvärden. Halter angivna i 
mg/kg TS. Scenario 1 = ”handel och parkering exponeringsanpassad”. Scenario 2 = ”handel och parkering”. 

              

  P1  
0,5-1  

P1  
1,5-1,6  

P2  
1-1,5  

P4  
0,06-0,7  

P7  
2-3  

P8  
1-1,8  

P9  
0,4-1  

SA1 P10  
0,1-0,4  

G14  
0,1-0,7  

P16  
0-0,5  

Scenario 
1  
 

Scenario 
2 

As 9.05 6.52 10.7 3.71 1.76 42.2 3.38 6.07 2.16 2.95 3.91 100 25 

Ba 322 41.8 1080 49.6 91.7 467 70.4 319 30.1 65.0 72.1 40 000 10 000 

Cd 1.66 1.04 2.34 0.144 <0.100 0.924 0.163 1.30 0.143 0.158 0.583 30 30 

Cu 155 22.6 605 10.6 11.0 80.2 10.2 144 6.82 11.2 31.5 2 500* 2 500* 

Hg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.793 2,5 2,5 

Pb 252 47.9 244 14.4 7.82 68.4 8.69 272 11.7 14.6 121 600 600 

Zn 1500 87.0 3120 74.2 50.7 443 56.2 732 43.0 53.1 156 2 500* 2 500* 

*FA, Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019:01). 

 

Tabell 2. Resultatet avseende analyser av organiska ämnen i jord jämfört med platsspecifika riktvärden. 
Halter angivna i mg/kg TS. Scenario 1 = ”handel och parkering exponeringsanpassad”. Scenario 2 = ”handel 
och parkering”. 

               

  P1  
0,5-1  

P1  
1,5-1,6  

P2  
1-1,5  

P4  
0,06-0,7  

G5  
1,4-1,9  

P8  
1-1,8  

P9  
0,4-1  

SA1 P12  
0,6-1,1  

G14  
0,1-0,7  

SA2 P16  
0-0,5  

Scenario 
1  
 

Scenario  
2 

PAH L <0.15 0.15 <0.12 <0.15 501 <0.15 <0.15 <0.12 0.10 <0.15 <0.15 <0.15 180 180 

PAH M 0.94 2.61 0.33 0.42 1360 0.39 <0.25 0.94 8.07 <0.25 <0.25 0.28 20 20 

PAH H 0.32 2.15 0.554 0.35 449 0.85 <0.22 1.46 9.94 0.05 <0.33 0.09 50 18 

alifater  
>C16-C35 

    88   300     44     26 55 2 500 2 500 

aromater  
>C10-C16 

    <1.24   552     <1.24     <1.0 <1.0 500 500 

aromater  
>C16-C35 

    <1.0   155     <1.0     <1.0 <1.0 120 120 

aldrin     <0.01         0.075         10 10 

DDT,DDD, 
DDE 

    0,028         26,0         50* 50* 

*FA, Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019:01). 

 

 

 

  

 

  


