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Nävekvarns bruk  

1. Inledning 

På uppdrag av Nyköpings kommun har Ramböll utfört en miljöteknisk 

markundersökning samt riskbedömning i Nävekvarn, söder om Nävekvarns bruk 

samt vid ett par av brukets deponiområden (figur 1). Undersökningen är 

finansierad med pengar som sökts av Nyköpings kommun från Naturvårdsverket. I 

underlaget till ansökan finns historiska kartor samt ett flertal tidigare 

undersökningar som genomförts i området eller närområdet. 

Undersökningsområdet är separerat på flera skilda delområden med delvis olika 

förutsättningar (figur 2). Sammantaget bedöms undersökningsområdet ha en yta 

av ca 10 ha.   

1.1 Syfte 
Syftet med uppdraget är att: 

 Med den miljötekniska undersökningen förbättra kunskapen angående 

föroreningssituationen inom undersökningsområdet. Resultatet ska 

sammanfattas och tillsammans med resultat från tidigare undersökningar. 

 Genomföra en översiktlig bedömning av riskerna.  

 Föreslå lämplig avgränsning för egenskapsområden. 

 Resultaten i rapporten ska kunna användas för riskbedömning och 

bedömning av åtgärdsbehovet med avseende på hälsa samt miljö. 

 Kunskapsluckor ska kunna identifieras och i ett senare skede ska det 

kunna användas som underlag för att föreslå lämpliga åtgärder  för att 

minimera eventuella risker med markanvändningar i enlighet med dagens 

markanvändningar i en åtgärdsutredning och riskvärdering. 
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Figur 1. Rödmarkering visar undersökningsområdets placering översiktsbild. Karta Nyköpingskommun. 

 

 

 

 

 
Figur 2. Undersökningsområdet är indelat i egenskapsområden som är markerade med flertal färger. 

Egenskapsområde J är inget eget område utan består av naturlig mark från flera egenskapsområden. 

Karta Nyköpingskommun. 
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1.2 Avgränsningar 
Ramböll har utfört en undersökning med avseende på miljö, varvid andra frågor 

såsom exempelvis legala, finansiella och affärsmässiga frågor inte beaktats. 

 

Ramböll har förlitat sig på att såväl muntlig som skriftlig information som 

tillhandahållits varit i allt väsentligt fullständig. Ramböll har inte haft möjlighet att 

verifiera att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta. 

 

Denna rapport utgör ingen garanti om att området som granskats inte har några 

miljömässiga risker annat än vad som anges i denna rapport.  

 

Resultatet av granskningen, såsom det presenterats i denna rapport, baserar sig 

på den fackkunskap och expertis som finns inom Ramböll med hänsyn till teknisk 

kunskap och de svenska tekniska föreskrifter och normer som gäller. Eventuella 

förändringar i dessa kan resultera i att de rekommendationer som presenterats i 

denna rapport kan bli otillräckliga och ofullständiga. 

2. Områdesbeskrivning 

Nedan beskrivs området kort fattat, en mer ingående beskrivning finns i Bilaga 2. 

Det området i Nävekvarn som bedöms kunna vara påverkat av tidigare 

bruksverksamhet är inte avgränsat. Sannolikt förekommer påverkan inom en stor 

del av bruksorten. Verksamheten har historiskt varit spridd över stora områden 

och hyttor mm har funnits långt ovanför den senaste placeringen av bruket. 

Bruksverksamhet har pågått i området sedan 1300-talet enligt MIFO fas 1 

inventering (F0480-0380). På 1600-talet uppfördes en masugn, vilken på 1850-

talet ersattes av kupolugnar då verksamheten förändrades till gjutning av järn. 

Alstorpsdammen och Hyttdammen finns belägna ovanför samhället. Vidare har 

avfall från verksamheten så som gjutsand och masugnsslagg avstjälpts på ett 

flertals ställen utanför bruksområdet. Det har tidigare funnits en damm nedströms 

Masugnsdammen, denna är idag igenfylld. Vissa områden där tidigare verksamhet 

bedrivits kan nu var bebyggda med villor/andra bostäder. Gjutsand kan ha 

använts inom hela samhället för utfyllnad av allmän- och tomtmark. 

 

Hela undersökningsområdet består till stor del av ytor där massor deponerats. 

Deponering bedöms skett både för kvittblivning vid överskott av restprodukter 

från bruksverksamheten och för utfyllnad av områden för att vinna mark eller 

förändra markanvändningen på annat sätt.  

2.1 Dagens markanvändning 
Idag finns inom undersökningsområdet ett flertal olika markanvändningar så som; 

villor, vägar/GC-vägar, skog, sly/dungar, gräsytor, lekplats, grillplats, folketspark, 

badplats, båtuppställning, äldre byggnader, för fest och verkstad.  
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3. Fältundersökningar 

Miljötekniska undersökningar har genomförts i ett flertal omgångar. Resultatet 

från tidigare undersökningar sammanfattas i provtagningsplanen (Bilaga 2:2): 

 

 Sweco, 2011, Miljöteknisk undersökning, Nävekvarn, 2011-01-28 

 Sweco, 2012a, Nävekvarn provtagning vid anläggandet av gång- och 

cykelbana, 2012-04-18 

 Sweco, 2012 b, Nävekvarn del av Kungstorp 2:4 – Miljöteknisk 

undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning för del av skogspartiet 

längs väg mellan hamnen och bruksområdet, 2012-06-25 

 Ramböll-Sweco, 2012c, Sammanställning av kvarvarande 

föroreningssituation – i schakter vid brofästet samt i skogspartiet längs 

väg mellan hamnen och bruksområdet, 2012-12-03  

 Ramböll, 2015a, Nävekvarn camping- miljökontroll servicehus - 

Provtagning, 2015-01-26. 

 Ramböll, 2015b, Nävekvarn camping- miljökontroll servicehus – 

Saneringsrapport, Nävekvarns camping, 2015-03-31. 

 Ramböll, 2015c, Miljöundersökning Nävekvarns camping, 2015-09-02 

 Ramböll, 2016, Bilaga 1 miljöteknisk undersökning. 

 

3.1 Provtagning i jord 
Provpunkter 

Provpunkterna har placerats ut dels slumpmässigt och dels riktat inom 

undersökningsområdet. Placering har delvis även styrts av de olika ledningsstråk 

som korsar undersökningsområdet. Jordprovtagning har i samtliga undersökningar 

utförts ner till naturligt lagrad mark alternativt grundvattenytan. Proverna uttogs 

som samlingsprov från varje provtagningspunkt, djupen för proverna anpassades 

till jordlagerföljden på området. Totalt har 71 st provpunkter inkluderats från 

genomförda undersökningar. I Karta 2 visas samtliga provpunkter. Provpunkterna 

är inmätta enligt höjdsystem SWEREF 99 TM.  

 

Samlingsprover 

Vid ytprovtagningen togs jordprover för nivån 0 - 0,15 m. Samlingsprover 

sammanställdes av ca 30 stick per provyta och uttogs med hjälp av en geokäpp. 

Totalt har 61 st ytliga samlingsprover (vardera bestående av 30 stick) uttagits 

från undersökningsområdet (Karta 3). Valet av områden som undersökts har 

utgått från tidigare påträffade höga halter av arsenik i främst Egenskapsområde B 

(se figur 2). Villaområden närmast belägna nära detta område har valts för 

provtagning, fastigheter har valts samt slumpats ut inom områdena. 

 

Provhantering 

I fält har provgropar fotodokumenterats. Jordlagerföljder, färg samt övriga 

iakttagelser av intresse dokumenterades fortlöpande i fältprotokoll. Jordprover 
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placerades i diffusionstäta påsar eller burkar. Samtliga prover har förvarats kylt i 

väntan på analys. Prover har analyserats av ackrediterat lab. 

3.2 Grundvatten 
Endast i den nu genomförda undersökningen har grundvattenrör installerats.  

Installationen gjordes i 4 st provgropar. De installerade grundvattenrören 

namngavs på ett tydligt sätt och efter installation renspumpades rören. Två 

veckor efter installation och renspumpning mättes nivån på grundvattenytan, 

vattnet omsattes och prov uttogs med peristaltisk pump i 2 av grundvattenrören, 

de andra var vid provtagningstillfället torrlagda. Prov för metallanalys filtrerades i 

fält, vatten uttogs direkt till kärl för avsedd analys (för mer info se Bilaga 1). 

 

Proverna märktes och förvarades kylt i väntan på analys. Proverna analyseras av 

ALcontrol.  

3.3 Ytvatten 
Ytvatten uttogs 2012 i Näveån vid två punkter, samt i nu genomförd undersökning 

i en punkt där vatten sågs strömma in i Näveån. Vatten uttogs direkt till kärl för 

avsedd analys. Proverna märktes och förvarades kylt i väntan på analys. Proverna 

analyseras av ALcontrol (för mer info se Bilaga 1).  
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3.4 Miljötekniska analyser 
En sammanställning över samtliga undersökningar och analyser redovisas i 

nedanstående tabell (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Antal analyser i respektive media. 

Media Analys Antal Tidigare undersökningar 

Provgropar Alifater, aromater, BTEX 

PCB 

Destillerbara fenoler 

PAH 

12 

10 

8 

26 

4 (varav 1 st endast alifater 

3 st ej BTEX) 

13 

 Metall + Hg 32 38 

 TOC 

pH 

Fe 

Sexvärt krom 

21 

21 

12 

5 

10 

12 

- 

- 

Ytprover Alifater, aromater, BTEX 

PCB 

PAH 

6 

2 

19 

3 

- 

3 

 Metall + Hg 

TBT 

57 

2 

10 

- 

 TOC 

pH 

10 

9 

3 

3 

Grundvatten Alifater, aromater, BTEX 

Destillerbara fenoler 

PCB 

PAH 

2 

2 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

 Metall + Hg 

Sexvärt krom 

2 

- 

- 

- 

 DOC, pH 2 - 

Ytvatten Alifater, aromater, BTEX 

Destillerbara fenoler 

PCB 

PAH 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

 Metall + Hg 

Sexvärt krom 

1 

1 

1 (ej Hg) 

- 

 DOC, pH 1 - 

Äpplen Metall 1 - 
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4. Metodik för riskbedömning 

Metodiken som används för riskbedömningen beskrivs i bilaga 2. Där beskrivs 

även vilka markklasser riktvärden tagits fram för samt vilka antaganden som 

gjorts för de platsspecifika riktvärdena. Utgående från bilaga 2 har sedan 

bedömningsgrunder tagits fram, dessa presenteras nedan. 

4.1 Bedömningsgrunder  
I ett första steg används vanligen Naturvårdsverket generella riktvärden som 

bedömningsgrunder för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009a). Bedömningen 

är att markanvändningen för föreliggande område inte helt stämmer med 

kriterierna som satts upp för dessa generella riktvärden varför platsspecifika 

riktvärden tagits fram för området. 

 

Platsspecifika riktvärden (PRV), i likhet med generella riktvärden, tar hänsyn till 

både risker för människor och för miljön. De platsspecifika riktvärdena är 

anpassade till de förutsättningar som är specifika för området. Som utgångspunkt 

i bedömningen av risker inom området används Naturvårdsverkets riktlinjer för 

känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2009a).  

 

För markanvändningen enligt nedan har platsspecifika riktvärden beräknats för 

metaller inklusive kvicksilver, PCB-7, PAH, bensen samt TBT i jord. De antagande 

som gjorts beskrivs i Bilaga 2.  

 

I. a - Park med byggnader (ytjord, 0-0,1 m) 

b - Park med byggnader (djupjord, >0,1 m) 

II. a - Camping (ytjord, 0-0,1 m) 

b - Camping (djupjord, >0,1 m) 

III. a – Villor (ytjord, 0-0,1 m) 

 

De beräknade platsspecifika riktvärdena presenteras i Bilaga 2.  

 

Till jämförvärden för grundvattnet och ytvatten valdes den kritiska 

koncentrationen för skydd av grundvatten respektive ytvatten som antas i de 

generella riktvärdena för KM (Naturvårdsverket, 2009). Dessa visas i bilaga 3:3. 

5. Representativa halter 

Nedan beskrivs vilka halter som valts som representativa halter för respektive 

media, för mer information se Bilaga 2. 

5.1 Jord 
För markmiljö och spridningsrisker bedöms medelhalten vara en lämplig 

representativ halt. Medan UCLM95 väljs för bedömning av hälsorisker, vilket 

innebär en gardering mot osäkerheterna så att hälsoriskerna inte underskattas. 
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I denna rapport förs med avseende på hälsorisker en diskussion om skillnader 

mellan områdenas representativa halt utifrån medel-, och UCLM95-halter. Utifrån 

dessa olika metoder att beskriva delområdenas representativa halt är olika 

scenarier möjliga.  Där endast ett fåtal analyser finns för ett område har 

maxhalter använts. En mer utförlig beskrivning återfinns i bilaga 2.  

5.2 Grundvatten och ytvatten 
För grundvatten gjordes bedömningar för enskilda analysresultat. 

6. Riskbedömning 

Utifrån genomförda undersökningar i Nävekvarn har en riskbedömning utförts 

utifrån framtagna platsspecifika riktvärden (Bilaga 2). Riskbedömningen har 

delats upp på risker för människors hälsa, markmiljö samt spridning (Bilaga 3). 

Med avseende på människors hälsa har risker utvärderats utifrån akuta och 

långsiktiga risker. 

 

Akuttoxiska risker - hälsa 

Inom egenskapsområdena A och B överskrider analysresultatet för arsenik nivån 

där enligt bedömningsgrunderna akuttoxiska effekter kan uppstå. Inom 

egenskapsområdena A, C och F överskrider analysresultatet för bly nivån där, 

enligt bedömningsgrunderna, ett enstaka intag av jord kan innebära att individen 

får i sig hela sin tolerabla årsdos (Bilaga 3). De akuttoxiska halterna har 

påträffats tidigare inom egenskapsområdena och bedömningen är att förekomsten 

är avgränsad till dessa ytor och därmed inte spridd i Nävekvarn i övrigt. 

 

Långsiktiga risker - hälsa 

För långsiktiga risker har de representativa halterna i yt- och/eller djupa-prover 

överskridit de platsspecifika riktvärdena i egenskapsområde A, B, C, F, G och H. 

De exponeringsvägar som i första hand påverkar att den representativa halten 

överskrider riktvärdena visas nedan (se även Bilaga 3): 

 

För områdena i Nävekvarn är det följande exponeringsvägar som styr 

hälsoriskerna för respektive ämne, fet stil för halt över UCLM95 och normal för 

halt över medel.   

 Inandning ånga – kvicksilver och PAH-M 

 Intag växter – arsenik och kvicksilver 

 Intag jord – arsenik, bly och PAH-H 

 Hudkontakt damm – arsenik och PAH-H 

 

För varje egenskapsområde visas de styrande exponeringsvägarna för UCLM95 i 

fet stil och för medel i vanlig stil i tabell 1, tabell 2 samt i bilaga 3. 

 

Risker för markmiljö 
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Den representativa halten överskrider riktvärdet för KM i egenskapsområde A, B, 

C, G, H, F, vilket innebär att ett 75 % skydd av markmiljön ej uppnås. Den 

representativa halten överskrider riktvärdet för MKM i egenskapsområde A, B, C, 

F, vilket innebär att ett 50 % skydd av markmiljön ej uppnås. Mer ingående 

beskrivning finns i bilaga 3:4. 

  

En god markmiljö är av vikt för att marken ska kunna erbjuda en god funktion till 

ekosystemet ovan mark. Det syns på undersökningsområdet inga tydliga tecken 

på en missgynnad markmiljö när man rör sig i området. Området är till stor del 

bevuxet, ofta med en tät vegetation.   

 

Risker för spridning 

Analyserna av jordproverna indikerar att det finns risk för spridning av arsenik, 

bly, kobolt, koppar, zink och bensen till grundvattnet. Grundvattnet indikerar att 

ingen spridning av metaller sker. Då ytvattenproverna indikerar halter både upp 

och nedströms området samt indikerar förhöjda halter av andra ämnen än de som 

bedöms kunna innebära spridningsrisker i jord från område A, som är det som 

ligger närmast Näveån, bedöms halterna i ytvattnet kunna härröra till stor del 

även från andra områden uppströms. Även i egenskapsområdena B, C och F har 

markanalyser indikerat att det finns risk för spridning till grundvattnet.  

 

Samtidigt har analyser på grundvattnet tvärtom visat på att ingen spridning av 

metaller sker (Bilaga 3).  

7. Åtgärdsbehov 

Med avseende på skydd av markmiljö och spridning kan ett åtgärdsbehov 

föreligga i egenskapsområde A, B, C, F, G och H med anledning av förekommande 

markföroreningar.  

 

Ett åtgärdsbehov kan föreligga med avseende på hälsorisker i egenskapsområde 

A, B, C, F, G och H där riskbedömningen har identifierat att oacceptabla risker 

skulle kunna föreligga. 

8. Sammanfattning och Rekommendationer 

I de egenskapsområden där det kan finnas ett åtgärdsbehov bör möjliga åtgärder 

identifieras samt utredas, för att hitta möjliga lösningar för att vid behov minska 

miljö- och hälsoriskerna. Ramböll föreslår åtgärder i tre steg där steg 1 

rekommenderas att ske omgående. Se lista nedan för respektive 

egenskapsområde.  
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8.1 Egenskapsområde A  
 

1. Administrativa åtgärder genomförs omgående. 

Baserat på föreliggande utredning har arsenikföroreningen avgränsats till 

egenskapsområde A och B. Förekomsten av de högsta arsenikhalterna är 

begränsad till området kring GC-vägen och Näveån, men ställvis kan höga 

halter förekomma inom hela egenskapsområdena. Området längs GC-

vägen har sedan tidigare skyltats med information där det framgår att det 

finns arsenik och det kan vara farligt att få i sig jord och växter från 

platsen. 

 

Skyltarnas placering bör ses över så att egenskapsområdena A och B som 

helhet täcks in. Skyltarnas tydlighet föreslås förbättras i samband med att 

en mer permanent lösning genomförs. 

 

Aktiviteter som river upp jorden och dammar bör undvikas. Marken i dessa 

områden bör hållas övertäckt, dvs hårdgjord eller täckt av växter. Detta 

minskar riskerna för exponering på ett mycket enkelt sätt. 

 

Vid schaktarbeten ska en anmälan göras till miljökontoret och 

överskottsmassor behöver sannolikt omhändertas av anläggning med 

erforderliga tillstånd.  

 

Information om risker med påvisade föroreningar bör ges till 

Nävekvarnsbor i synnerhet och besökare i allmänhet. 

  
2. Undersökningar 

Inom Egenskapsområde A förekommer mycket fyllnadsmassor, massornas 

karaktär och djup varierar inom egenskapsområdet. Redan tidigare har ett 

mindre område med gjutsand identifierats (yta 24) och sannolikt skulle en 

förtätad provtagning kunna visa på att området kan delas i ytterligare 

mindre egenskapsområden. I dagsläget har hela området bedömts som 

ett område och bedömningen är att en förtätad provtagning över hela 

området för ytterligare avgränsning kan vänta tills en åtgärdsutredning 

påbörjats.  

 

Ramböll föreslår en avgränsning av egenskapsområde A mot 

egenskapsområde I (intill yta 26 och 28). Detta för att säkerställa att 

gränsen verkligen följer fastighetsgränsen.  

 

För att bestämma riskerna med exponeringsvägen ånga bör 

porgasmätningar genomföras med avseende på förekommande flyktiga 

ämnen under befintliga byggnader.  

 

3. Åtgärdsutredning 
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Åtgärdsförslag bör identifieras. Åtgärdsutredning och riskvärdering bör 

genomföras för att kunna väga riskerna och kostnaderna mot nyttan av 

föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa möjliga åtgärden och om 

nödvändigt, de bästa mätbara åtgärdsmålen erhållas för området. 

8.2 Egenskapsområde B  
 

1. Administrativa åtgärder genomförs omgående. 

Baserat på föreliggande utredning har arsenikföroreningen avgränsats till 

egenskapsområde A och B. Förekomsten av de högsta arsenikhalterna är 

begränsad till området kring GC-vägen och minskar högre upp på berget 

mot Kvarsebovägen och vägen i öster. Området längs GC-vägen har sedan 

tidigare skyltats med skyltar där det framgår att det finns arsenik och att 

det kan vara farligt att få i sig jord och växter från platsen. 

 

Skyltarnas placering bör ses över så att egenskapsområdena A och B som 

helhet täcks in. Skyltarnas tydlighet föreslås förbättras i samband med att 

en mer permanent lösning genomförs. 

 

Aktiviteter som river upp jorden och dammar bör undvikas. Marken i dessa 

områden bör hållas övertäckt, dvs hårdgjord eller täckt av växter. Detta 

minskar riskerna med att människor exponeras på ett mycket enkelt sätt. 

 

Vid schaktarbeten ska en anmälan göras till miljökontoret och 

överskottsmassor behöver sannolikt omhändertas av anläggning med 

erforderliga tillstånd.  

 

Information om risker med påvisade föroreningar bör ges till 

Nävekvarnsbor i synnerhet och besökare i allmänhet. 

 
2. Undersökningar 

Inom Egenskapsområde B finns endast ett tunt lager jord ovan berg och 

ställvis mycket berg i dagen. Fyllnadsmassor förekommer inom ett 

begränsat område i närheten av GC-vägen i ett tunnare lager. 

Förekomsten av arsenik är spridd i ytjorden i hela området, även uppe på 

berget. Detta indikerar att den spritts via luften, som damm, någon gång. 

Inga ytterligare undersökningar föreslås i detta område nu. 

 

3. Åtgärdsutredning 

Åtgärdsförslag bör identifieras. Åtgärdsutredning och riskvärdering bör 

genomföras för att kunna väga riskerna och kostnaderna mot nyttan av 

föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa möjliga åtgärden och om 

nödvändigt de bästa mätbara åtgärdsmålen erhållas för området. 
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8.3 Egenskapsområde D och E 
 

1. Administrativa åtgärder 

Inga administrativa åtgärder föreslås. 

 

2. Undersökningar 
Inom Egenskapsområde D och E förekom inga maxhalter över beräknade 

riktvärden. Eventuella ytterligare undersökningar föreslås inte i dessa 

områden 

 

3. Åtgärdsutredning 

Inget åtgärdsbehov har identifierats. Dock kan eventuella ytterligare 

undersökningar behöva genomföras i båda Egenskapsområdena för att 

samla in mer underlag för att bättre identifiera eventuellt åtgärdsbehov 

och riskvärdering inför en markexploatering.  

 

8.4 Egenskapsområde F  
 

1. Administrativa åtgärder 

Vid schaktarbeten ska en anmälan göras till miljökontoret och 

överskottsmassor kan behöva omhändertas av anläggning med 

erforderliga tillstånd.  

 

2. Undersökningar 

Inom Egenskapsområde F har endast ett par provpunkter där det 

förekommer fyllnadsmassor undersökts. Det var svårt att komma åt andra 

delar där deponering misstänktes ha förekommit då skog/sly täckte 

området i dag. Bedömningen från fältarbetet är att fyllnadsmassor 

sannolikt förekommer över ett större område. Inför en åtgärdsutredning 

bedöms ytterligare avgränsning av föreningsförekomst nödvändig.  

 

3. Åtgärdsutredning 

Utgående från kompletterande undersökning och bedömning av hälso- 

samt miljörisker bör åtgärdsförslag identifieras. Åtgärdsutredning och 

riskvärdering bör sedan genomföras för att kunna väga riskerna och 

kostnaderna mot nyttan av föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa 

möjliga åtgärden och om nödvändigt de bästa mätbara åtgärdsmålen 

erhållas för området. 

 

8.5 Egenskapsområde G  
 

1. Administrativa åtgärder 

Vid schaktarbeten ska en anmälan göras till miljökontoret och 

överskottsmassor kan behöva omhändertas av anläggning med 

erforderliga tillstånd.  
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2. Undersökningar 
Inom Egenskapsområde G syntes tydligt i fält att det förekommer 

deponerat material. På området har endast 4 st ytprover uttagits och 

därmed finns endast begränsad information angående vad som 

deponerats. Inför en åtgärdsutredning bedöms ytterligare provtagning i 

provgropar för avgränsning och bestämning av föreningsförekomst 

nödvändig.  

 

3. Åtgärdsutredning 

Utgående från kompletterande undersökning och bedömning av hälso- 

samt miljörisker bör åtgärdsförslag identifieras. Åtgärdsutredning och 

riskvärdering bör sedan genomföras för att kunna väga riskerna och 

kostnaderna mot nyttan av föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa 

möjliga åtgärden och om nödvändigt de bästa mätbara åtgärdsmålen 

erhållas för området. 

 

8.6 Egenskapsområde C  
 

1. Administrativa åtgärder 

Vid schaktarbeten ska en anmälan göras till miljökontoret och 

överskottsmassor kan behöva omhändertas av anläggning med 

erforderliga tillstånd. 

 

2. Undersökningar 
Inom Egenskapsområde C förekom ställvis höga halter av föroreningar. 

Bedömningen är att eventuell ytterligare undersökning kan avvakta tills en 

åtgärdsutredning påbörjats.  

 

För att bestämma riskerna med exponeringsvägen ånga bör 

porgasmätningar genomföras med avseende på förekommande flyktiga 

ämnen under befintliga byggander alternativt i marken på öppna gräsytor 

avsedda för tält/husvagnar.  

 

3. Åtgärdsutredning 

Åtgärdsförslag bör identifieras. Åtgärdsutredning och riskvärdering bör 

genomföras för att kunna väga riskerna och kostnaderna mot nyttan av 

föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa möjliga åtgärden och om 

nödvändigt de bästa mätbara åtgärdsmålen erhållas för området. 

 

8.7 Egenskapsområde I  
 

1. Administrativa åtgärder 

Inga administrativa åtgärder föreslås. 
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2. Undersökningar 
Inom Egenskapsområde I förekom inga halter över beräknade riktvärden. 

Med anledning av förekommande föroreningar i egenskapsområde A 

föreslås en avgränsning mot egenskapsområde A (intill yta 26 och 28). 

Detta för att säkerställa att gränsen mellan områdena verkligen följer 

fastighetsgränsen.   

 

3. Åtgärdsutredning 

Inget åtgärdsbehov har identifierats. 

 

8.8 Egenskapsområde H  
1. Administrativa åtgärder 

För att minska riskerna med förekommande föroreningar ska i första hand 

intaget av jord begränsas. Detta kan göras på något eller flera sätt: 

 odlade grönsaker och frukter sköljs innan de äts 

 damning undviks genom bevattning av öppna jordiga ytor 

 för minska exponeringen kan odling av ätliga växter genomföras i 

odlingslådor eller på annat sätt kontrollerad jord. 

 

Vid schaktarbeten där det uppstår överskottsmassor ska miljökontoret 

kontaktas. 

 

2. Undersökningar 
Inom Egenskapsområde H förekom i de ytliga samlingsproverna en del 

höga halter av föroreningar. Ytterligare avgränsning med både ytprover 

samt djupare provtagning föreslås för att erhålla ett bättre underlag för 

riskbedömning.  

 

3. Åtgärdsutredning 

Åtgärdsförslag bör identifieras. Åtgärdsutredning och riskvärdering bör 

genomföras för att kunna väga riskerna och kostnaderna mot nyttan av 

föreslagna åtgärder. På så sätt kan den bästa möjliga åtgärden och om 

nödvändigt de bästa mätbara åtgärdsmålen erhållas för området. 

 

8.9 Egenskapsområde J (underliggande naturlig mark) 
 

4. Administrativa åtgärder 

Inga administrativa åtgärder föreslås. 

 

5. Undersökningar 

Inom Egenskapsområde J förekom inga halter över beräknade riktvärden.  

 

6. Åtgärdsutredning 

Inget åtgärdsbehov har identifierats. 
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