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Förord�
Denna�rapport�redovisar�resultat�och�erfarenheter�från�ett�marksaneringsprojekt�i�
Elnaryd�söder�om�Alvesta�i�Alvesta�kommun.�Rapporten�behandlar�samtliga�delar�
av�projektet,�från�de�inledande�undersökningarna�på�1980�talet�till�och�med�utförd�
sanering� under� år� 2007.� Rapporten� omfattar� även� en� uppföljning� av� saneringen�
med�summering�av�projektets�måluppfyllelse,�där�resultat�från�miljöövervaknings�
programmet�för�omgivande�grund��och�ytvatten�redovisas.�Det�aktuella�området�
är�en�f.d.�impregneringstomt�som�förorenades�till�följd�av�behandling�av�virke�med�
arsenik��och�kreosotbaserade�medel.�

Efterbehandlingen� av� det� förorenade� området� har� kommit� till� stånd� genom� del�
finansiering� från� Naturvårdsverket� respektive� huvudmannen,� Alvesta� kommun.�
Projektet�har�utförts�inom�ramen�för�det�nationella�miljömålet�”Giftfri�miljö”.��

Det�har�varit� full�politisk�enighet� i�berörda�politiska�organ� i�Alvesta�kommun�om�
att�genomföra�saneringen�i�Elnaryd.���

Vid� en� konferens� i� Alvesta� redovisades� resultat� och� erfarenheter� från� efterbe�
handlingsprojektet,� där� berörda� parter� i� projekterings�� och� entreprenadskedet�
såsom� beställare,� konsulter,� entreprenörer,� myndigheter,� m.fl.� medverkade.�
Deras�erfarenhetsåterkoppling�återges�i�rapporten.���

Rapporten�har�författats�av�Kemakta�Konsult�AB�(Gabriella�Fanger,�Karin�Jonsson�
och�Håkan�Yesilova).�Granskning�och�bidrag�kring�politiska�aspekter�och�kommu�
nal�projektstyrning�har�lämnats�av�Alvesta�kommun�(Åke�Gustafsson).�Pehrsco�AB�
har� granskat� och� lämnat� bidrag� i� avsnitten� om� ekonomisk� uppföljning� (Ingel�
Magnusson)�och�Länsstyrelsen�i�Kronoberg�har�bidragit�med�delar�som�rör�finans�
iering�och�bidrag�från�Naturvårdsverket�(Leif�Karlsson).�
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Sammanfattning�
Inledning�
Denna�rapport�redovisar�resultat�och�erfarenheter�från�ett�marksaneringsprojekt�i�
Elnaryd�söder�om�Alvesta�i�Alvesta�kommun,�från�de�inledande�undersökningarna�
på� 1980�talet� till� och� med� utförd� sanering� under� år� 2007.� Rapporten� omfattar�
även� en� uppföljning� av� saneringen� med� en� utvärdering� av� projektets�
måluppfyllelse,�inklusive�resultat�från�miljöövervakningsprogrammet.�Det�aktuella�
området�är�en�f.d.�impregneringstomt�som�förorenades�till�följd�av�behandling�av�
virke�med�arsenik��och�kreosotbaserade�medel.�

Efterbehandlingen� av� det� förorenade� området� har� kommit� till� stånd� genom� del�
finansiering�från�Naturvårdsverket�respektive�huvudmannen,�Alvesta�kommun.�En�
liten� del� av� saneringen� har� bekostats� av� den� tidigare� verksamhetsutövaren.�
Projektet�har�utförts�inom�ramen�för�det�nationella�miljömålet�”Giftfri�miljö”.��

Bakgrund�
Det� f.d.� impregneringsområdet� ligger� ca� 1� km� sydost� om� Vislanda� samhälle� i�
Alvesta�kommun�på�fastigheten�Elnaryd�1:16.�Impregnering�av�virke�har�bedrivits�
av�Södra�Skogsägarna�AB�under�åren�1945�1968.�På�grund�av�verksamheten�blev�
marken�och�grundvattnet�inom�området�förorenade�av�framför�allt�arsenik,�men�
inom� vissa� delområden� och� på� större� djup� även� av� kreosot� som� innehåller�
organiska� polyaromatiska� kolväteföreningar� (PAH).� På� vissa� platser� påträffades�
även�krom,�koppar�och�zink,�dvs.�andra�ämnen�som�användes�vid�impregneringen.��

Syftet� med� projektet� som� helhet� har� varit� att� undersöka,� riskbedöma� och� vid�
behov� åtgärda� markföroreningar� på� fastigheten� i� Elnaryd� samt� dikessediment� i�
omgivningen�som�blivit�förorenade�på�grund�av�spridning�med�ytvatten.�

Markanvändning�och�skyddsobjekt�
Området� används� för� industriell� verksamhet� av� Södra� Skogsenergi� AB� för� bl.a.�
flisning,� lagring� av� flis� och� betongsliprar,� omlagring� av� timmer� för� transport� på�
järnväg,� m.m.� Området� ligger� nära� bostadsområden.� Nedströms� området� finns�
brunnar�som�används�för�dricksvattenuttag.�Området�är�beläget�vid�en�ås,�Tagel�
åsen,� som� någon� kilometer� öster� om� det� f.d.� impregneringsområdet� samman�
strålar�med�Alvestaåsen.��

Utförda�undersökningar�
Föroreningssituationen� på� området� har� undersökts� i� en� rad� utredningar� från�
1980�talet� fram� till� och� med� projekteringen� under� 2005�2006.� En� huvudstudie�
rapport�togs�fram�under�2002�där�riskerna�med�området�bedömdes�och�en�åtgärd�
föreslogs.��Under�projekteringen�uppdaterades�riskbedömningen�med�nya�resultat�
och� en� kompletterande� ansökan� om� pengar� för� åtgärd� lämnades� till�
Naturvårdsverket.� Parallellt� med� undersökningar� inom� markområdet� har�
miljöövervakning� av� omgivande� grund�� och� ytvatten� skett� i� ett� kontrollprogram�
för� referensfas,� entreprenadfas� och� uppföljningsfas.� Övriga� arbeten� har� bl.a.�
omfattat�en�riskbedömning�av�möjligheterna�att�använda�lätt�förorenad�jord�från�
Elnarydområdet�på�Alvesta�kommunala�deponi,�Aringsåsdeponin.��
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Övergripande�åtgärdsmål�
Övergripande� åtgärdsmål� har� tagits� fram� för� Elnaryd� f.d.� impregneringsområde�
med� hänsyn� till� markanvändningen� inom� området� och� skyddskraven� för�
omgivningen:��

� Dricksvattenbrunnar�ca�400�meter�nedströms�området�ska�skyddas� från�föro�
reningar� p.g.a.� spridning� från� industritomten.� Spridning� ska� inte� leda� till� att�
dricksvattennormen� överskrids� i� brunnarna.� För� arsenik� som� är� styrande� för�
riskerna�är�dricksvattennormen�10�μg/l.��

� Ett� allmänt� grundvattenskydd� för� regionen� ska� finnas� eftersom� förutsätt�
ningarna�för�grundvattenuttag�är�goda.��

� Inga� hälsorisker� ska� finnas� vid� vistelse� på� området� vid� markanvändning� för�
industrimark.��

Underlag�för�beslut�om�åtgärd��

Riskbedömning�

Utförda�miljötekniska�undersökningar�och�riskbedömningar�har�visat�att�halterna�
av�arsenik�och�PAH�är�så�höga�i�marken�att�det�föreligger�hälsorisker�vid�vistelse�
inom� området� vid� den� aktuella� markanvändningen,� bl.a.� genom� exponering� för�
förorenad� jord� via� hudkontakt� eller� oavsiktligt� munintag� samt� via� damning.� Kala�
fläckar�i�vegetationen�inom�området�visar�att�miljön�är�störd�och�negativ�påverkan�
kan�även�förväntas�för�markbiologin.�Spridningen�av�arsenik�med�grundvatten�till�
nedströms� liggande� dricksvattenbrunnar� har� bedömts� utgöra� en� stor� hälsorisk.�
Mätningar� av� förhöjda� föroreningshalter� i� observationsrör� nedströms� området�
och�spridningsberäkningar�har�visat�att�oacceptabla�halter�riskerar�att�uppkomma�
i� brunnarna� på� sikt.� Sammantaget� har� en� åtgärd� bedömts� vara� nödvändig� som�
dels�reducerar�kontakt�med�förorenad�jord�och�därmed�hälsoriskerna�vid�planerad�
markanvändning,� dels� reducerar� spridningen� från� området� så� att� omgivande�
grundvattenresurser� skyddas.� För� att� nå� erforderlig� reduktion� av� riskerna� skulle�
det�krävas�att�halterna�i�ytjorden�sänks�under�hälsoskadliga�nivåer�och�att�grund�
vattenspridningen�från�området�reduceras�till�maximalt�3�kg�årligen.�����

Åtgärdsutredning�

Olika� åtgärder� för� att� reducera� konstaterade� hälso�� och� miljörisker� har� utretts,�
både�i�huvudstudieskedet�och�under�projekteringen.�Metoder�som�har�övervägts�
omfattar�övertäckning�och�avskärmning,�stabilisering�och�solidifiering�in�situ�samt�
urschaktning�av�jord�med�efterföljande�behandling�genom�deponering,� jordtvätt,�
termisk�avdrivning,�förbränning�eller�biologisk�behandling.�Samtidig�förorening�av�
både�arsenik�och�PAH�har�varit�begränsande�för�valet�av�behandlingsmetod. Hög�
grundvattennivå� inom� området� och� stor� vattengenomströmning� p.g.a.� genom�
släppliga� åsmaterial� gjorde� att� metoder� som� inneslutning� och� övertäckning� inte�
bedömdes� vara� praktiskt� genomförbara.� Termisk� avdrivning� och� förbränning�
konstaterades� vara� dyra� metoder� och� biologisk� nedbrytning� osäker� avseende�
reningsgrad�för�vissa�PAH�och�dessutom�tidskrävande.��

Av�de�olika�metoderna�bedömdes�urschaktning�av�förorenad�jord�och�deponering�
vara� den� lämpligaste� metoden� för� Elnarydområdet.� Huvudargumenten� var� det�
förhållandevis� låga� priset� och� att� metoden� är� säker� på� längre� sikt� genom� att�
huvuddelen�av�föroreningen�avlägsnas�från�området.� Jordtvätt�on�site�diskutera�
des,� dock� konstaterades� att� de� mätbara� åtgärdsmålen� för� marken� (acceptabla�
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resthalter� i� jorden)�var� lägre�än� teoretisk�möjlig� reningsgrad� i�en� jordtvätt� vilket�
skulle� innebära� att� en� stor� volym� massor� ändå� skulle� behöva� deponeras.� En�
behandling�med�jordtvätt�på�plats�krävde�också�enligt�miljöbalken�tillstånd,�vilket�
skulle�ha�skjutit�saneringsstarten�längre�fram�i�tiden.��

Riskvärdering�

Miljönytta,� kostnad� och� teknisk� genomförbarhet� för� ett� antal� åtgärdsalternativ�
med�olika�åtgärdsmetoder�och�krav�på�resthalter�efter�sanering�(mätbara�åtgärds�
mål)�jämfördes�i�en�riskvärdering.�Beslut�om�åtgärd�fattades�av�Alvesta�kommun�i�
samråd�med�projektgruppen.�Det�valda�åtgärdsalternativet�bedömdes�ge�upphov�
till� erforderlig� riskreduktion� och� omfattade� urschaktning� av� jord� efter� mätbara�
åtgärdsmål�i�tabell�1.��Låga�mätbara�åtgärdsmål�tillämpas�innanför�sponten�samt�i�
ytjorden� inom� hela� området.� Något� högre� åtgärdsmål� används� på� större� djup�
utanför�sponten.��

Tabell�1�� Mätbara�åtgärdsmål�(acceptabla�resthalter�i�jord)�för�marken�inom�
fastighet�Elnaryd�1:16.� �

� Arsenik� Summa�PAH�16
Djup� Inom�spont� Utanför�spont Inom�spont Utanför�spont�
� mg/kg�TS� mg/kg�TS mg/kg�TS mg/kg�TS�
0�1�m� <15� <15 <20 <20�
>1�m� <15� <40 <40 <40�
�

Inom�vissa�mindre�delområden�kunde�arsenik��och�kreosotförorening�lämnas�kvar�
på�djup�större�än�två�meter�utan�risk�för�oacceptabla�läckage�till�omgivningen.�För�
att� minska� deponering� av� jord� användes� lätt� förorenade� massor� för� täckning� av�
delar�av�Aringsåsdeponin,�vilket�också�utgjorde�en�del�av�kommunens�egeninsats.�

Genomförande�av�sanering�

Upphandling�av�sanering�

Förfrågningsunderlaget� som� togs� fram� i� projekteringen� formulerades� för� en�
utförandeentreprenad� med� ingående� länsvattenbehandling� som� en� totalentre�
prenad.� Av� sex� inkomna� anbud� inklusive� två� sidoanbud� antogs� för� entreprenad�
arbetena� det� anbud� som,� enligt� en� på� förhand� beskriven� modell,� hade� lägst�
poängpris�dvs.�var�det�ekonomiskt�mest�fördelaktiga.�

Tider�och�kostnader�

En� anmälan� för� saneringen� lämnades� in� av� Alvesta� kommun� föregående� sane�
ringsarbetena.��På�uppmaning�av�tillsynsmyndigheten�gjordes�kompletteringar�till�
anmälan.� �Entreprenaden�startade� i� september�2006�och�slutbesiktning�skedde� i�
november� 2007� efter� drygt� ett� års� genomförandetid.� Totalkostnaden� för� hela�
efterbehandlingsprojektet� i� Elnaryd� (projekterings�� och� entreprenadskedet)� blev�
63,5�miljoner�kronor.�Av�detta�utgjorde�själva�entreprenadarbetena�44,8�miljoner�
kronor,�inklusive�beställda�ändrings��och�tilläggsarbeten�på�4�miljoner�kronor.��

Schaktning�och�miljökontroll�

Entreprenaden� omfattade� klassificering,� schaktning� och� borttransport� av� föro�
renade� jordmassor� till�mottagningsanläggning�samt�återfyllning�av�området�med�
rena� massor.� � Upphandlad� entreprenör� ansvarade� för� miljökontrollen� och� klass�
ningen�av�massor.�Schaktningen�utfördes�som�pallvis� schaktning� i� rutor�om�10�x�
10�m.� Provtagning� och� schakt� skedde� i� varje� ruta� i� skikt� om� 0,5� m� respektive�
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0,25�m� i� det� övre� halvmetersskiktet,� dvs.� med� en� s.k.� selektiv� efterbehandlings�
volym� (SEV)� på� 50�m3� respektive� 25� m3.� Klassning� av� massorna� skedde� genom�
analys�av�ett� samlingsprov�om�fem�representativa�delprov� från�varje�SEV.�Miljö�
kontrollen�utökades�under�entreprenaden�med�kompletterande�provtagning�och�
analys� av� vissa� SEV� med� syfte� att� minska� risken� för� felklassificering,� då� en�
variabilitetsutredning�visat�på�en� relativt� stor�variation�av�uppmätta�halter� inom�
en�enhetsvolym.��

Utifrån� analysresultaten� klassades� aktuella� SEV� efter� haltgränser� i� tabell� 1� i� fem�
olika�klasser�och�omhändertogs�enligt:�

� A�massor:��”rena”,�lämnas�på�området�

� B�massor� (ovan� grundvattenytan):� Aringsåsdeponin,� Alvesta� (B�massor�
under�grundvattenytan�omhändertogs�som�C1�massor).�

� C1�massor:�Häringetorp,�Växjö�

� C��och�D�massor:�SAKAB,�Vankiva.��

Innan�grävarbetena�startade�skedde�en�inledande�klassning�av�hela�den�övre�met�
ern�(ca�240�rutor)�inom�saneringsområdet�med�syfte�att�erhålla�ett�mer�effektivt�
utförande� med� lastning� direkt� på� väntande� fordon� för� transport� till� respektive�
mottagare�i�enlighet�med�gjord�klassning.�

Omhändertagande�av�massor��

Totalt� ca� 74�000� ton� (47�000� m3)� bortschaktade� massor� transporterades� till�
SAKAB:s�anläggning�i�Vankiva�utanför�Hässleholm�(ca�85�%)�samt�till�Häringetorp�i�
Växjö� (ca� 5� %),� som� båda� är� godkända� mottagningsanläggningar� för� deponering�
och/eller�behandling.�Av�de�uppgrävda�förorenade�massorna�som�transporterades�
till�Vankiva�deponerades�drygt�46�000�ton�som�icke�farligt�avfall�och�knappt�4�000�
ton� som� farligt� avfall.� Ytterligare� 12�500� ton� jordtvättades� på� Vankiva,� varav�
10�000� ton�kunde�deponeras� som� icke� farligt�avfall�och�2�500� ton� filterkaka� från�
jordtvätten� deponerades� som� farligt� avfall.� Ytterligare� ca� 8�000�ton� massor� har�
använts�för�täckning�av�Aringsåsdeponin.�

Utsläpp�med�vatten�

Det� totala� utsläppet� med� länshållningsvatten� efter� rening� i� en� bäck� nedströms�
området�uppgick�till�ca�2�kg�arsenik�och�1,5�kg�PAH�16�vilket�underskrider�kraven�
på�maximala�mängder�(utsläpp)�som�fastställdes�av�tillsynsmyndigheten�och�som�
angavs�i�anmälan.�Viss�omgivningsbelastning�på�omgivande�grundvatten�uppkom�
troligen�under�entreprenaden�p.g.a.� schaktningsarbetena,�vilket�mätningar� i�om�
givningskontrollen�indikerar.�

Övriga�arbeten�

Entreprenaden� har� omfattat� installation� av� en� spont� samt� uppförande� av� en�
vattenreningsanläggning� inklusive�pumpning,�rening�och�utsläpp�av�ca�39�000�m3�

vatten� i�en�bäck�nedströms�området.�Därutöver� ingick� sanering�av�ett�dike� ned�
ströms�fastigheten.��

Måluppfyllelse�

Borttagna�föroreningsmängder��

Schaktade� områden� under� entreprenaden� skiljde� sig� relativt� mycket� från�
projekteringsplanen� men� totalvolymerna� förorenad� jord� blev� ungefär� desamma.�
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Sammanlagt�beräknas�ca�5�ton�arsenik�och�20�ton�kreosot�(PAH�16)�ha�tagits�bort�
från�området�vid� saneringen.� I� restförorenad� jord� inklusive�A�massor�uppskattas�
ca�100�200�kg�arsenik�och�ca�50�kg�PAH�föroreningar�finnas�kvar.�Medelhalten�av�
arsenik�i�kvarlämnade�klassade�A�massor�beräknas�vara�ca�8�mg/kg�TS.��

Måluppfyllelse��

Genom� den� utförda� saneringen� har� de� övergripande� åtgärdsmålen� nåtts,� dvs.�
risken� för� negativa� hälsoeffekter� vid� vistelse� inom� området� har� eliminerats� och�
spridningen� av� arsenik� bedöms� med� ledning� av� hittills� erhållna� resultat� ha�
reducerats�med�minst�80�%�till�maximalt�3�kg/år,�vilket�ska�skydda�grundvattnet�
till�en�tillräcklig�nivå.��

Enligt�resultat�av�mätningar�i�miljöövervakningsprogrammet�skedde�en�viss�ökning�
av�halterna�utanför�det�förorenade�markområdet�under�entreprenadens�genom�
förande.�Mätningar�drygt�ett�år�efter�avslutad�sanering�visar�att�halterna�i�många�
av�rören�sjunker�men�fortfarande�är�halterna�förhöjda�både�i�ett�par�rör�närmast�
området� samt� i� de� rör� på� ca� 50�100� meters� avstånd� från� markområdet� som� var�
påverkade� redan� under� referensfasen� och� entreprenadskedet.� Tolkningen� för�
svåras�av�konstaterade�årstidsvariationer�och�vid�den�fortsatta�övervakningen�av�
grundvattenkvalitén� bevakas� återhämtningsförloppet� av� föroreningssituationen�
som� är� långsam� för� föroreningar� i� grundvatten.� Sammantaget� bedöms� medel�
halterna� i�och� i�direkt�anslutning�till�det�sanerade�markområdet�klara�kraven�för�
det�acceptabla�maxläckaget� från�området.�Resultaten�under�uppföljningen�redo�
visas�i�rapporter�som�årligen�lämnas�till�tillsynsmyndigheten.���

Erfarenheter�
I� rapporten�görs�en�sammanfattning�av�ett�antal�av�de�viktigaste�erfarenheterna�
från� projektets� olika� faser,� med� fokus� på� utförandefasen.� Ett� antal� framgångs�
faktorer� för� projektets� utförande� har� lyfts� fram� avseende� bl.a.� upphandlingar,�
projektorganisation,� rollfördelningar,� arbetssätt� och� informationsspridning.� Även�
förbättringsmöjligheter� har� diskuterats� bl.a.� avseende� avgränsning� av� förore�
ningar� och� provtagningsmetodik,� vattenreningsproblem,� utförande� av� miljökon�
troll� samt� erfarenheter� rörande� planering� och� utförande� av� olika� arbeten� i� rätt�
projektfas�samt�vikten�av�tidiga�kontakter�med�tillsynsmyndigheten.�

Huvuddelen� av� de� erfarenheter� som� redovisas� i� rapporten� diskuterades� vid� den�
uppföljningskonferens�som�hölls�i�Alvesta�där�beställare,�konsulter,�entreprenörer,�
myndigheter,�m.fl.�deltog.�



�
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1 Inledning�

1.1 Rapportens�innehåll�

Denna�slutrapport�redovisar�saneringsprojektet�i�Elnaryd�som�helhet,�från�huvud�
studieskedet�till�slutförd�sanering�samt�den�del�av�miljöövervakningsprogrammet�
som�är�färdigställd�t.o.m.�maj�2009.��

Enligt�Naturvårdsverkets�kvalitetsmanual�ska�en�slutrapport�inklusive�erfarenhets�
återföring� redovisas� av� huvudmannen�
till� Naturvårdsverket� senast� ett� år� efter�
att�miljökontrollen�avslutats�och�till�läns�
styrelsen�enligt�vad�länsstyrelsen�anger.��

Alvesta� kommun� har� under� mars� 2009�
levererat� en� ekonomisk� slutredovisning�
till� Länsstyrelsen� i� Kronoberg� i� enlighet�
med�Naturvårdsverkets�kvalitetsmanual.�
En� sammanfattning� redovisas� i� förelig�
gande�rapport.��

En� ekonomisk� slutredovisning� för� kvar�
stående� miljökontroll� görs� enligt� kvali�
tetsmanualen� för� denna� del� inom� sex�
månader� efter� att� miljökontrollen�
avslutats,� dvs.� preliminärt� under� 2011,�
om�det�inte�finns�anledning�att�fortsätta�
miljöövervakningen�under�längre�tid.�

Figur�1.1� Platsen� för� den� tidigare� impregneringen� i� Elnaryd.� Foto� 2001,� mot�
sydost.�

1.2 Bakgrund�

Det� f.d.� impregneringsområdet� ligger� ca� 1� km� sydost� om� Vislanda� samhälle� i�
Alvesta�kommun�på�fastigheten�Elnaryd�1:16,�se�figur�1.2�och�figur�1.3.�På�grund�
av� tidigare� impregneringsverksamhet� blev� marken� och� grundvattnet� inom�
området� förorenade�av� framför�allt�arsenik,�men� inom�vissa�delområden�och�på�
större� djup� även� av� kreosot� som� innehåller� organiska� polyaromatiska� kolväte�
föreningar� (PAH).�På�vissa�platser� förekom�även�de�övriga�ämnen�som�användes�
inom�verksamheten,�dvs.�krom,�koppar�och�zink.��

�
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�
Figur�1.2� Översiktskarta� över� Alvesta� och� Vislanda.� Området� Elnaryd� ligger� strax�

sydost�om�Vislanda.��

Genomförda�undersökningar�innan�entreprenaden�har�visat�att�tiotals�ton�kreosot�
(PAH)�och�arsenik�kan�finnas�i�marken�på�området,�varav�en�stor�andel�finns�i�en�
nedgrävd�arsenikslamdeponi�på�området.��

0 100 200

meter

�

Figur�1.3��� Områdeskarta� över� fastighet� Elnaryd� 1:16� och� omgivningar.� Fastighets�
gränsen�är�markerad�med�streckad�linje.�
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Utredningar� har� utförts� genom� årens� lopp� som� visat� att� det� föreligger� risk� för�
hälsa�och�miljö�på�grund�av�konstaterad�föroreningssituation.�Ett�viktigt�motiv�för�
beslut� om� sanering� var� även� att� reducera� spridningen� av� arsenik� med� grund�
vattnet� för� att� skydda� grundvattenförande� åsformationer� i� regionen� samt�
förekommande�dricksvattenbrunnar.�

�
Figur�1.4� Flygfoto� från� 1964� (t.v.)� och� 1969� (t.h.).� Mörka� kreosotslipers� ligger�

lagrade�öster�om�stickspåret.�

1.3 Historik�

1.3.1 Industrihistoria�

Impregnering� av� virke� har� bedrivits� av� Södra� Skogsägarna� AB� under� åren� 1945�
1968.� Under� de� första� åren� impregnerades� virke� med� arsenik.� År� 1951� byggdes�
anläggningen� ut� med� en� kreosotanläggning.� Det� första� året� impregnerades� ca�
950�m3�virke�och�fram�till�och�med�1951�impregnerades�sammanlagt�ca�32�000�m3�
virke.� När� kreosotanläggningen� togs� i� drift� 1951� ökade� kapaciteten� och� var� som�
mest�omkring�12�000�m3/år�t�o�m�1958�med�huvudsakligen�kreosotimpregnering�
(Kemakta,�2002).��

Virke� togs� in� från� vägen� och/eller� från� industrispåret� norr� om� fastigheten.�
Impregneringen� skedde� därefter� vid� ett� stickspår� på� fastigheten� där� trycktuben�
var� lokaliserad,� se� Figur� 1.6� och� Figur� 1.7.� Området� mellan� de� tidigare� parallella�
spårparen�användes�som�avdroppningsyta�för�impregnerat�virke,�se�Figur�1.5�och�
Figur�1.6.�
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�
Figur�1.5� Karta� över� fastighet� Elnaryd� 1:16� samt� lokalisering� av� impregnerings�

verksamheten.��

�

�

Figur�1.6�� Foto� från�1981�03�11� (11.1942�376�81�64�101).�Platsen� för� tryckimpreg�
nering�t.v.�och�betongplintar�på�upplagsområdet�öster�om�järnvägen�t.h.�

Efter�1959�impregnerades�omkring�2�000�m3�virke/år,�varav�ca�75�%�baserades�på�
kreosot.� I� samband� med� nedläggningen� 1968� tömdes� tankar� och� kärl� på�
impregneringsmedel� och� 1978� tömdes� arsenikbassängen.� På� området� har� även�
hyvling� av� virke� förekommit� och� det� har� legat� ett� sågverk� sydost� om� impreg�
neringsplatsen.�Under�1988�anhöll�Södra�Skogsenergi�AB�om�rivningslov�på�fastig�
heten.�

Kulvert 
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Det�f.d.�impregneringsområdet�ligger�i�ett�förhållandevis�flackt�område.�I�området�
för�det�f.d.�sågverket�har�marken�delvis�schaktats�av�i�samband�med�byggandet�av�
en� asfaltsplatta.� Bortschaktade� jordmassor� lades� som� vallar� öster� och� söder� om�
asfaltplattan.��

1.3.2 Industriella�processer�och�hanterade�ämnen�

De� första� två� till� tre�åren�av� impregneringsverksamheten�användes�arseniksaltet�
S28� som� blandades� med� zinksulfat.� Detta� gav� upphov� till� ett� slam� ibland�
ningsbehållaren� och� i� förrådsbassängen.� I� slutet� av� 1940�talet� ersattes� impreg�
neringsmedlet�av�ett�arseniksalt�som�innehöll�koppar�och�krom�(Bolidensalt�K33)�
som�inte�medförde�någon�slambildning.�Under�1951�byggdes�anläggningen�ut�för�
att�även�kunna�tryckimpregnera�med�kreosotolja,�som�innehåller�PAH�föreningar�
(polyaromatiska� kolväteföreningar).� Kemikalieförbrukningen� uppgick� till� ca� 6� kg�
K33�och�90�kg�kreosotolja�per�m3�impregnerat�virke�(IVL,�1981).��

�
Figur�1.7� Foto� från� 1981�03�11� (11.1942�376�81� 64�101).� Tuben� för�

tryckimpregnering.�

Under� 4�6� månader� under� 1949� bedrevs� duschimpregnering� med� klorfenoler�
(Dowicide)� (IVL,� 1988).� I� juni� 1988� återfanns� icke� använt� impregneringsmedel� i�
pulverform�på�området.�Analyser�av�impregneringsmedlet�Dowicide�visade�att�det�
innehöll�2,4,6�triklorfenol,�2,3,4,6�tetraklorfenol�samt�pentaklorfenol.�Dioxiner�är�
en�ämnesgrupp�som�kan�finnas�som�biprodukt� i�kemiska�produkter� innehållande�
pentaklorfenol.��

�

�
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�
Figur�1.8� Platsen�för�den�tidigare�impregneringen�i�Elnaryd.�Foto�från�1981�03�11�

(11.1942�376�81�64�101),�nordlig�riktning.�

1.3.3 Avfallshantering�och�spill�

Under�de�första�åren�tömdes�blandningsbehållaren�och�förrådsbassängen�på�slam�
två� till� tre� gånger.� Slammet� grävdes� enligt� uppgift� ner� i� marken� endast� några�
meter� norr� och� söder� om� impregneringsbyggnaden� (IVL,� 1981).� I� SwedPowers�
utredning�under�2001�konstaterades�endast�en�slamdeponi.��

I� början� av� 60�talet� skedde� ett� läckage� av� ca� 500� liter� kreosotolja� på� området.�
Sanering�av�den�påverkade�marken�skedde�och�en�bäck�inhägnades�(IVL,�1981).��

I� samband� med� nedläggningen� 1968� tömdes� tankar� och� kärl� på� kreosotolja,�
arsenikbad� och� oanvänd� K33.� Oanvänd� zinksulfat� lämnades� på� området.� Ingen�
regelrätt� uppstädning� eller� sanering� gjordes.� 1978� tömdes� och� rengjordes�
arsenikbassängen,�medan�omhändertagandet�av�kreosotresterna�inte�kunde�lösas�
(IVL,�1981).��
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�
Figur�1.9� Platsen�för�impregneringsverksamheten.�Trycktuben�för�arsenik�och�

kreosot�till�höger.�Foto�från�1981,�Smålandsposten.�

1.3.4 Dag��och�spillvattenledningar�

Inga� dag�� eller� spillvattenledningar� identifierades� under� utredningsarbetet,� men�
påträffades�vid�saneringen.�Bäcken�som�avleder�vatten�från�en�damm�uppströms�
området� gick� före� saneringen� genom� en� kulvert� som� löpte� genom� områdets�
nordvästra�delar,�se�figur�1.5.�Kulverten�har�tidvis�varit�igensatt�både�vid�inloppet�
och�vid�utloppet� i�anslutning� till� industrispåret�vilket�gjort�att�vatten�runnit�över�
området�vid�högflöden�i�bäcken.��

1.4 Områdesbeskrivning�och�ägandeförhållanden�

1.4.1 Ägandeförhållanden�

Fastighetsägare� av� fastighet� Elnaryd� 1:16� och� verksamhetsutövare� inom� fastig�
heten�är�Södra�Skogsenergi�AB.��

1.4.2 Nuvarande�markanvändning�och�skyddsobjekt�

Fram� till� tidpunkten� för� saneringen� användes� delar� av� området� av� Södra� Skogs�
energi�AB�för�bl.a.�flisning�samt�lagring�av�flisen�samt�lagring�av�betongsliprar.�Idag�
har� Södra� utvecklat� industriverksamheten� med� bl.a.� transport� av� timmer� på�
järnväg.�

Området� ligger� nära� bostadsområden.� Nedströms� området� på� fastigheten�
Hästhagen� 1:2� och� på� Hästhagen� 1:9� finns� grävda� brunnar� som� används� för�
dricksvatten.� Uppströms� området� finns� en� grävd� brunn� på� fastigheten� Elnaryd�
1:24�som�även�försörjer�Elnaryd�1:25�med�vatten.�Nedströms�söder�om�området�
finns�en�grävd�brunn�på�Kalkatorp�1:23.�Ingen�av�dessa�fastigheter�har�kommunalt�
vatten.��
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På� fastighet� Elnaryd� 1:27� där� Vegtech� bedriver� verksamhet� finns� två� stycken�
brunnar�(Brunn�1�vegtech�och�Brunn�8�vegtech).�Inom�den�förorenade�fastigheten�
finns�ytterligare�en�brunn�som�ej�används�(Brunn�1).��

1.4.3 Hydrogeologiska�förhållanden�

Elnaryd�1:16�är�beläget�vid�en�ås,�Tagelåsen,�som�någon�kilometer�öster�om�det�
f.d.� impregneringsområdet� sammanstrålar� med� Alvestaåsen.� Mellan� dessa� ås�
formationer� har� ett� sanddelta� bildats.� De� naturliga� jordlagren� utgörs� av� väl�
sorterat� och� grovt� material� som� sand� och� grus.� Fyllnadsmaterial� i� området� har�
samma� karaktär� som� det� naturligt� förekommande� materialet.� Stora� block� som�
påträffas� i� isälvssedimenten� indikerar� att� morän� underlagrar� sedimenten.�
Grundvattnet�ligger�ytligt�inom�området,�i�den�nordvästra�delen�på�mellan�0,5�och�
1� m� djup� under� markytan.� Periodvis� har� grundvattnet� under� årens� lopp� stått� i�
markytans� nivå.� Bergytan� ligger� enligt� resultat� från� spontningsarbeten� vid�
saneringen�på�ca�6�7�meter�under�markytan.��Grundvattnets�strömningsriktning�är�
österut,�se�figur�1.10.�

Det� f.d.� impregneringsområdet� dräneras� via� ett� bäck�� och� dikessystem� mot�
Kojtasjön�i�nordost.�Dikesbotten�utgörs�av�ca�20�30�cm�organiskt�material�ner�till�
underliggande� sandlager.� Runt� åsen� finns� ett� flertal� kärrmarker.� Efter� Kojtasjön�
strömmar�vattnet�genom�Obyån�ut�i�sjön�Salen.�

Vislandas�vattentäkt� ligger�strax�norr�om�Kojtasjön.�Risk� för�påverkan�på�vatten�
täkten�p.g.a.�föroreningsspridning�från�området�har�inte�funnits.�
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2 Utförda�utredningar�
Föroreningssituationen�på�området�har�utretts�och�redovisats�i�en�rad�rapporter.�I�
detta� avsnitt� sammanfattas� samtliga� utredningar� till� och� med� avslutad� projek�
tering.� Viktiga� resultat� under� projekteringen� redovisas� även� i� kapitel�6.� Utred�
ningar�inom�ramen�för�entreprenaden�och�efter�denna�redovisas�i�kapitel�8�11.��

2.1 Innan�och�under�huvudstudieskedet�

Följande� inledande� markundersökningar� och� utredningar� har� gjorts� på�
Elnarydområdet�(se�Kemakta,�2002�för�mer�information�om�resultaten):�

� Undersökning�av�eventuell�förorening�av�betesmarker�angränsande�till�impreg�
neringsanläggningen;�Pehrs�&�Co,�1977.�

� IVL,�1981:�"Nedlagt�impregneringsverk,�Vislanda.�Institutet�för�vatten��och�luft�
vårdsforskning,� 1981�06�25.� Leif� Bruneau� och� Hans� Midéus� för� Södra� Skogs�
ägarna�AB".�

� IVL,� 1988:� "Vislanda� Sågverk.� Kartläggning� av� fenolföreningar� i� spån,� jord,�
grundvatten� och� ytvatten.� Institutet� för� vatten�� och� luftvårdsforskning,� 1988�
10�28,�Göran�Bergman�och�Jan�Kristiansson�för�Södra�Skogsägarna�AB".��

� Provtagning�av�bäck,�dike�och�grundvatten�1985�1992�samt�1995�2000;� J&W,�
J&W�Pehrs,�Pehrs�&�Co�och�IVL�på�uppdrag�av�Södra�Skogsenergi.�

� MIFO�inventering� av� länsstyrelsen� som� klassade� området� i� den� högsta�
riskklassen.�

� Provtagning�av�vatten�i�brunnar�år�2000�i�Södra�Skogsenergis�regi.�

� Åtgärdsförberedande� undersökning� av� markförorening� på� fastigheten� Elna�
ryd�1:16,�Huvudstudie.�Rapport�SwP�011221,�SwedPower,�Göteborg,�2001.�

� Åtgärdsförberedande� utredning� vid� Elnaryd� f� d� impregneringsanläggning� i�
Alvesta� kommun� –� komplettering� av� huvudstudie,� G� Fanger,� S� Södergren,�
M�Elert,�M�Pettersson,�Kemakta�AR�2002�24,�Kemakta�Konsult�AB,�2002.�

2.2 Förberedande�undersökningar�inför�projektering�

Möjligheterna�att�använda�måttligt� förorenade�massor� för� täckning�av�en�del�av�
Alvestas�kommunala�avfallsupplag�utreddes�under�2003�och�redovisades�i:�

� Framtagande� av� haltgränser� för� användning� av� massor� från� Elnaryd� f.d.�
impregneringsanläggning�vid�sluttäckning�av�Alvesta�kommunala�avfallsupplag.�
G� Fanger,� M� Elert,� S� Södergren,� Kemakta� AR� 2003�13,� Kemakta� Konsult� AB,�
2003.�

� PM���Förtydligande�till�rapport�”Framtagande�av�haltgränser�för�användning�av�
massor� från� Elnaryd� f.d.� impregneringsanläggning� vid� sluttäckning� av� Alvesta�
kommunala� avfallsupplag”,� Kemakta� 2003�09�19,� Kemakta,� 2003�10�28,�
Gabriella�Fanger,�Mark�Elert.�

Förberedelsearbeten�innan�projekteringen�utfördes�under�sommaren�och�hösten�
2004�och�sammanfattas�i�följande�rapporter:�
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� Kompletterande�undersökningar�inför�projektering�och�sanering�av�Elnaryd�f.d.�
impregneringsanläggning� i� Alvesta� kommun,� G� Fanger,� M� Pettersson,�
K�Jonsson,�Kemakta�AR�2004�18,�Kemakta�Konsult�AB,�2004�12�14.��

� Resultat� av� kompletterande� jordprovtagning� i� december� 2004� på� Elnaryd� f.d.�
impregneringsområde.� Projekt� Elnaryd,� Gabriella� Fanger� och� Karin� Jonsson,�
Kemakta�Konsult�AB,�2005�02�22.�

� Geoteknisk� rapport:� Elnaryd,� Vislanda� (sondering� till� berg),� Sweco� VBB� AB,�
2004�12�13.��

� Jordprovtagning� i� befintlig� järnvägsbank,� Sweco� 2004�12�22.� Jordprov�
tagningen�skedde�2004�10�20.�

2.3 Projektering�och�parallella�utredningar�

Under� våren� 2005� påbörjades� projekteringen� av� området� där� även� en�
detaljavgränsning� av� föroreningssituationen� utfördes� genom� kompletterande�
jordprovtagning.�Markundersökningarna�redovisas�i:�

� Sweco,�2005:�Projektering,�Marksanering�Elnaryd.�Kompletterande�miljögeo�
tekniska� undersökningar� på� fastigheten� Elnaryd� 1:16� i� Alvesta� kommun.�
Uppdragsnummer�1270098.�Sweco�Viak�AB,�Malmö�2005�08�15.�

På� grund� av� nya� resultat� och� förändrade� förutsättningar� under� projekteringen�
kunde� förfrågningsunderlaget� färdigställas� först� när� en� reviderad� miljörisk�
bedömning�och�åtgärdsutredning�gjorts:�

� Reviderad� riskbedömning� och� riskvärdering� för� Elnaryd� f.d.� impregnerings�
anläggning,� Alvesta� kommun,� Kemakta� Konsult� AB,� Gabriella� Fanger,� Karin�
Jonsson,�Mark�Elert,�Bertil�Grundfelt�och�Lars�Olof�Höglund.�2005�11�25.�

� Alternativa�efterbehandlingsåtgärder�inom�fastigheten�Elnaryd�1:16.�PM�2005�
11�01.�Sweco�Viak,�Stockholm.�

� Konsekvenser� för� deponering� av� en� ökad� volym� jordmassor� från�
Elnarydområdet� på� Aringsåsdeponin.� Projekt� Elnaryd,� Gabriella� Fanger� och�
Mark�Elert,�PM�Kemakta�Konsult�AB,�2005�09�07,�se�bilaga�2.��

Från�beställarhåll�gjordes�även�följande�arbeten�under�och�efter�projekteringen:��

� Riskbedömning� för� avgränsning� av� spontområde� och� användning� av� jord�
massor� på� Aringsåsdeponin� �� efterbehandlingsentreprenad� projekt� Elnaryd,�
Kemakta�Konsult�AB�Gabriella�Fanger,�Karin�Jonsson,�Mark�Elert.�2006�04�26.�

Övriga�förberedelsearbeten�under�2005:�

� Bedömning� av� risker� med� upptag� av� arsenik� i� växtlighet� på� impregnerings�
området� i� Elnaryd� och� eventuella� krav� på� omhändertagande� efter� röjning.�
Gabriella�Fanger,�PM�Kemakta�Konsult�AB,�2005�02�11.��

� Resultat�av�grundvattenprovtagning�på�fastighet�Elnaryd�1:28.�Gabriella�Fanger�
och�Lars�Olof�Höglund,�PM�Kemakta�Konsult�AB,�2005�08�31.��
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2.4 Miljöövervakning�grund��och�ytvatten�

Ett�miljöövervakningsprogram�har�utförts� som�omfattat�provtagningar�av�grund��
och�ytvatten�samt�sediment�inom�och�nedströms�området�under�tre�faser:�

� Referensfasen;�mätningar/miljökontroll�innan�åtgärd�(2005�2006)�

� Entreprenadfasen;�mätningar/miljökontroll�under�åtgärd�(2006�2007)�

� Uppföljningsfasen;�mätningar/miljökontroll�efter�åtgärd�(2008�2010).�

Det� framtagna� miljöövervakningsprogrammet� justerades� under� projektets� gång�
baserat� på� utfallet� av� de� gjorda� provtagningarna� och� efter� avstämning� med�
tillsynsmyndigheten.��

Provtagningsprogrammets�ursprungliga�omfattning�redovisas�i:��

� Miljöövervakningsprogram� för� grund�� och� ytvatten� vid� efterbehandling� av�
förorenad�mark�i�Elnaryd.�Utkast�2006�03�27.�Projekt�Elnaryd.�Gabriella�Fanger,�
Karin�Jonsson,�Kemakta�Konsult�för�Alvesta�kommun.��

� Miljöövervakning�för�entreprenadfas�och�uppföljningsfas,�bilaga�2.��

2.4.1 Referensprovtagningar�

Under�2005�utfördes� referensprovtagning�av�grund��och�ytvatten� inom�och�ned�
ströms�området.�Dessa�undersökningar�redovisas�i:�

� Miljöövervakning� Projekt� Elnaryd,� Redovisning� av� referensprovtagningar,�
Kemakta�AR�2007�03.�Kemakta�Konsult�AB,�Gabriella�Fanger�och�Karin�Jonsson,�
2007�03�29.�

Resultaten�från�den�första�provtagningen�i�januari�2005�redovisas�även�i:�

� Referensprovtagning�januari�2005�–�redovisning�av�uppmätta�halter�av�arsenik�
och�PAH�i�grund��och�ytvatten,�Elnaryd.�Gabriella�Fanger�och�Karin�Jonsson,�PM�
Kemakta�Konsult�AB,�2005�02�22.��

� Vattenprovtagningar� i� Elnaryd,� Vislanda,� Alvesta� kommun.� Referens�
provtagningar�av�yt��och�grundvatten.�Sweco�VBB�AB,�Växjö,�2005�02�28.�

2.4.2 Provtagningar�under�entreprenadfasen��

Samanställning�och�utvärdering�har�skett� löpande�och�redovisats�och�diskuterats�
vid� byggmöten� och� miljömöten.� Den� slutliga� rapporteringen� av� provtagningar�
under�utförandet�av�entreprenadarbetena�sammanfattas�i:��

� Miljöövervakning� Projekt� Elnaryd,� Redovisning� av� provtagningar� under� entre�
prenadfasen,�Kemakta�AR�2009�24.�Kemakta�Konsult�AB�för�Alvesta�kommun,�
november�2009.�

2.4.3 Uppföljande�provtagningsprogram�

Tillsynsmyndigheten� har� fått� preliminära� sammanställningar� av� resultaten� från�
projektet�under�uppföljningsfasens�gång.�Slutlig�rapportering�för�år�ett�och�delar�
av�år�2�efter�avslutad�entreprenad�sammanfattas�i�rapport�för�uppföljningsfasen:��

� Miljöövervakning�Projekt�Elnaryd,�Redovisning�av�provtagningar�under�uppfölj�
ningsfasen� År� 1�2,� Kemakta� AR� 2009�25.� Kemakta� Konsult� AB� för� Alvesta�
kommun,�november�2009.��
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Kvarvarande�mätningar�för�år�2�pågår.�Mätningar�planeras�att�avslutas�efter�år�3�
om� inget� föranleder� en� fortsatt� provtagning.� Rapporten� kommer� att� samman�
ställas�i:�

� Miljöövervakning�Projekt�Elnaryd,�Redovisning�av�provtagningar�under�uppfölj�
ningsfasen�År�2�3.�
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3 Projektbeskrivning�

3.1 Mål�för�projektet�

Syftet� med� projektet� som� helhet� har� varit� att� undersöka,� riskbedöma� och� vid�
behov� åtgärda� markföroreningar� på� fastigheten� i� Elnaryd� samt� dikessediment� i�
omgivningen�som�blivit�förorenade�på�grund�av�spridning�med�ytvatten.��

Platsspecifika� övergripande� och� mätbara� åtgärdsmål� för� saneringen� diskuteras�
vidare�i�kapitel�7.�

För� förorenade� områden� som� placerats� i� riskklass� 1� i� länsstyrelsens� MIFO�
klassning� och� där� ansvarig� verksamhetsutövare� saknas� ska� utredningar� och,� vid�
behov,� åtgärder� genomföras� med� statliga� medel� i� enlighet� med� det� nationella�
miljömålet� ”giftfri� miljö”.� Miljömålet� innebär� att� miljön� ska� vara� fri� från� ämnen�
och�metaller�som�skapats�i�eller�utvunnits�av�samhället�och�som�kan�hota�männi�
skors� hälsa� eller� den� biologiska� mångfalden� (av� riksdagen� fastställt� miljömål,�
prop.2004/05:150).�Detta�innebär�att�halterna�av�ämnen�som�förekommer�natur�
ligt�i�miljön�ska�vara�nära�bakgrundsnivåerna�och�att�halterna�av�naturfrämmande�
ämnen�i�miljön�ska�vara�nära�noll�och�deras�påverkan�på�ekosystemen�försumbar.�

Delmål� 6� för� giftfri� miljö� innebär� vidare� att� samtliga� förorenade� områden� som�
innebär�akuta�risker�vid�direktexponering�och�sådana�förorenade�områden�som�i�
dag,�eller�inom�en�nära�framtid,�hotar�betydelsefulla�vattentäkter�eller�värdefulla�
naturområden�ska�vara�utredda�och�vid�behov�åtgärdade�vid�utgången�av�år�2010.�
Den�f.d.�impregneringsanläggningen�i�Elnaryd�faller�inom�dessa�kriterier.��

Delmål�7�för�giftfri�miljö�föreskriver�även�att�åtgärder�under�åren�2005–2010�ska�
ha� genomförts� vid� så� stor� andel� av� de� prioriterade� förorenade� områdena� att�
miljöproblemet�i�sin�helhet�i�huvudsak�kan�vara�löst�allra�senast�år�2050.�

3.2 Projektfaser�och�tider�

Under� Södras� verksamhetsperiod� (Södra� Skogsägarna,� Södra� Skogsenergi)� utför�
des�ett�antal�miljöundersökningar�av�mark�och�vatten�mellan�åren�1977�och�2000.�
Utredningar� i� kommunens� regi� startade� år� 2001,� projekteringen� utfördes� 2005�
2006.�Entreprenaden�handlades�upp�våren�2006�och�startade�hösten�2006.�Entre�
prenadarbetena� var� klara� under� september� 2007� och� slutbesiktning� gjordes� i�
november�2007.���

I� figur� 3.1� ges� en� summarisk� beskrivning� av� projektets� olika� faser� från� de� inle�
dande� markundersökningarna� till� och� med� färdig� sanering� med� uppföljning.�
Utöver�utredningar�på�markområdet�har�ett�miljöövervakningsprogram�utförts�för�
omgivande�yt��och�grundvatten.�Parallellt�med�olika�miljöutredningar�för�Elnaryd�
har�även�kopplade�utredningar�utförts�för�Aringsåsdeponin.�
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�

�

Figur�3.1�� Schematisk�sammanfattning�av�utförda�undersökningar,�projektering�
och�åtgärder�inom�projekt�Elnaryd.��

3.3 Organisation��

Beställare�för�huvudstudien�och�för�de�förberedande�undersökningarna�för�mark�
området� var� Alvesta� kommun,� Bygg�� och� Miljökontoret.� Kommunen� anlitade�
Swedpower�och�Kemakta�Konsult�AB�som�konsulter�i�dessa�projektskeden.�

Alvesta�kommun�har�varit�huvudman�och�genomförare�(beställare)�för�sanerings�
entreprenaden�och�Bygg��och�miljökontoret�har� fungerat� som�tillsynsmyndighet.�
Till� projektet� har� knutits� en� styrgrupp� bestående� av� folkvalda� politiker� i� Alvesta�
kommun,�Alvesta�kommuns�projektledare�samt�länsstyrelsen�och�Södra.��

Länsstyrelsen�har�deltagit�genom�projektets�alla�faser�som�projektstöd,�granskare�
och�för�administration�av�finansieringsmedel�från�Naturvårdsverket.�

Övriga�funktioner�i�projektet�redovisas�i�organisationsschemat�i�figur�3.2.�
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�
Figur�3.2�� Organisationsschema�för�projekterings��och�entreprenadfasen�i�Elnaryd,�

Alvesta�kommun.�

3.4 Arbetssätt�och�samarbete�mellan�aktörer�

Alvesta�kommun�upphandlade�olika�konsulter�under�åren�2001�2004�för�de�inled�
ande� undersökningarna� i� Elnaryd,� omfattande� åtgärdsförberedande� undersök�
ningar�och�huvudstudien�för�området.��

Kommunstyrelsen�beslöt� i�november�2003�att�kommunen�skulle�vara�huvudman�
för� efterbehandling� och� sanering� av� området,� och� i� februari� 2004� tog� kommun�
styrelsen� beslut� om� projektgrupp� för� saneringsprojektet,� bestående� av� repre�
sentanter� från� kommunstyrelsen� och� med� Åke� Gustafsson� som� projektledare.��
Projektgruppen� har� sedan� dess� varit� den� sammanhållande� länken� under� sane�
ringsarbetets�gång.�Till�gruppen�har�även�resurser�från�Länsstyrelsen�i�Kronobergs�
län,�SGU�och�Södra�varit�kopplade.��

Alvesta�kommuns�agerande�övergick�år�2005�till�att�aktivt�svara�för�det�praktiska�
genomförandet� av� projektet.� En� redovisning� av� det� planerade� genomförandet�
lämnades�till�kommunfullmäktige�i�december�2005.��



 

Slutrapport�och�erfarenhetsåterföring���Elnaryd�marksanering� 30 

En� mer� detaljerad� beskrivning� av� arbetssätt� under� entreprenadutförandet� ges� i�
kapitel�9.��

3.5 Dokumentation�

Resultaten� från� gjorda� utredningar� har� dokumenterats� i� skriftliga� rapporter� och�
PM� och� sammanfattas� i� kapitel� 2.� Uppföljning� av� saneringen� och� projektet� som�
helhet�redovisas�i�denna�rapport.��

Under�entreprenaden�har�en�digital�projektplats�på�Internet�(Intercopy)�utnyttjats�
för� lagring� av� data� som� genererats� under� entreprenadarbetena� och� för� löpande�
delgivande�av�miljökontrollens�resultat�till�beställaren.�Den�gemensamma�projekt�
platsen�underlättade�informationsspridningen�mellan�de�inblandade�i�projektet.�

Övrig�dokumentation�under�entreprenadskedet�redovisas�i�kapitel�9.�

3.6 Information�och�kunskapsspridning�

Information�om�projektet� till�berörd�allmänhet�har�getts� fortlöpande�av�projekt�
ledare�Åke�Gustafsson�vid�Alvesta�kommun.� �Dialog�och�hembesök�har�skett�hos�
markägare� och� närboende� för� information� och� olika� överenskommelser� om�
tillträde� till� mark,� omledning� av� diken,� m.m.� Inom� projektledarens� ansvar� låg�
också� att� ta� fram� underlag� för� politiska� beslut� inom� kommunen� angående�
saneringens�genomförande�och�för�ställningstaganden�rörande�kommunens�eko�
nomiska�ansvar.��

Kontakter� med� media� har� också� huvudsakligen� skötts� via� kommunens� projekt�
ledare.� Under�pågående�sanering� skedde�en� intervju�med�entreprenörens�miljö�
ansvarig�och�vid�en�konferens�i�Alvesta�intervjuades�SGU�och�konsulter�av�radio1.�

Ett� studiebesök� på� området� under� pågående� sanering� anordnades� i� samarbete�
mellan� beställaren� och� entreprenören.� Besökare� var� olika� aktörer� inom� mark�
sanering,�t.ex.�länsstyrelser,�kommuner,�SGU,�konsulter,�m.fl.�

En�beskrivning�av�projektet�på�Internet�finns�på�Alvesta�kommuns�hemsida2.�Även�
på� länsstyrelsen� i� Kronoberg� ges� information� om� markområdet3� med� referenser�
till� framtagna� rapporter4.� En� broschyr� om� pågående� saneringsarbeten� och� bak�
grunden� till� projektet� togs� fram� av� Alvesta� kommun� under� början� av� 2007,� se�
bilaga�1.�

Ett�antal�reportage�i�tidningar�och�på�TV�har�gjorts�om�det�aktuella�markområdet�i�
Elnaryd5.��

En�konferens�hölls�i�Alvesta�den�4�september�2008�där�erfarenheter�från�projektet�
sammanfattades� av� olika� aktörer� i� projektet.� Konferensen� besöktes� av� totalt� ca�
100� personer� inom� branschen� med� förorenade� områden.� OH�bilderna� från� de�
olika� föredragen� redovisas� i� bilaga� 4.�Erfarenheterna� från� konferensen� samman�
fattas�även�i�kapitel�13.��

                                                 
1�http://www.sr.se/Kronoberg/nyheter/arkiv.asp?ProgramID=214&Min=2002�04�
03&PeriodStart=2008�09�02&Period=2&Artikel=2292976�
2�http://www.alvesta.se/CM.php?PageID=5915�
3�ttp://www.lst.se/kronoberg/amnen/Miljoskydd/fororenadeomraden/sanering/sanering.htm�
4�http://www.lst.se/kronoberg/amnen/Miljoskydd/fororenadeomraden/rapporter/�
5�http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33731&a=775435&lid=puff_775435&lpos=rubrik�
http://www.smp.se/nyheter/kraftigt�fororenad�mark�i�elnaryd(123030).gm�
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4 Ansvar�och�finansiering�

4.1 Ansvarsutredning�

En�ansvarsutredning�har�gjorts�av�länsstyrelsen�under�2002.�Underlag�för�bedöm�
ning� av� ansvar� är� att� impregneringsverksamheten� skett� mellan� åren� 1945�1968,�
att�viss�lagring�av�impregnerat�virke�skett�därefter,�att�drift�av�ett�sågverk�skett�på�
samma� fastighet� till� mitten� av� 80�talet� samt� att� det� på� fastigheten� fanns� en�
deponi� med� arsenikslam.� Ansvarsutredningen� drog� följande� slutsatser� angående�
ansvar�för�att�åtgärda�förorening:��

• Verksamhetsutövaren�kan� inte�göras�ansvarig�för�markföroreningarna�då�
det�inte�skett�någon�”faktisk�drift”�efter�den�1�juli�1969��

• Fastighetsägaren�har�ansvar�för�att�åtgärda�arsenikslamdeponin�

• Fastighetsägaren� kan� åläggas� att� betala� för� eventuell� värdeökning� av�
fastigheten.�

Med� ansvarsutredningen� som� grund� inleddes� förhandlingar� med� Södra� Skogs�
ägarna.� Förhandlingarna� resulterade� i� ett� avtal� där� Södra� skulle� stå� för� 10�%� av�
kostnaderna,�dock�högst�med�1�750�000�kr.��

Ansvarsutredning�och�avtal�har�förankrats�hos�Naturvårdsverket.�

4.2 Huvudmannaskap��

För� att� de� statliga� efterbehandlingsprojekten� ska� kunna� genomdrivas� måste�
kommunen� (eller� annan� myndighet)� ta� på� sig� huvudmannaskapet.� Beslut� om�
huvudmannaskap�för�projektet,�både�det�finansiella�ansvaret�och�beställaransvar�
et�för�utredningar�och�genomförande,�ska�fattas�av�kommunen.��

Kommunstyrelsen�i�Alvesta�kommun�beslöt�2003�11�11�att�kommunen�skulle�vara�
huvudman� för� efterbehandling� och� sanering� av� det� förorenade� området.�
Kommunstyrelsen�tog�2005�11�08�ett�nytt�beslut�om�att�vara�huvudman�för�saner�
ingen� under� förutsättning� att� vissa� massor� kunde� tas� emot� vid� kommunens�
avfallsupplag�i�Alvesta�och�att�denna�insats�tillsammans�med�kommunens�huvud�
mannaskap�skulle�utgöra�kommunens�finansiella�insats�i�projektet.�

4.3 Ansökan�om�finansiering�

När� huvudstudien� var� klar� 2002� ansökte� Alvesta� kommun� via� länsstyrelsen� om�
finansiering�för�efterbehandlingsåtgärder�från�Naturvårdsverket:�

� Ansökan� 2003�12�05� till� Länsstyrelsen� i� Kronobergs� län,� Ansökan� om� stats�
bidrag�till�efterbehandlingsåtgärder�på�fastigheterna�Elnaryd�1:16�m.fl.,�Alvesta�
kommun,�2003.�

Från� länsstyrelsen� skickades�en� separat�ansökan� till�Naturvårdsverket�om�anslag�
för�efterbehandling.�

Naturvårdsverket� beviljade� 2004�01�22� bidrag� på� 5� miljoner� kronor� för� projek�
tering,�m.m.�och�25�miljoner�kronor�2005�01�14�för�utförande.��

På� grund� av� förändrade� förutsättningar� under� projekteringen� hösten� 2005,� som�
innebar� ökade� jordvolymer� och� kostnader,� ansökte� Alvesta� kommun� på� nytt� via�
länsstyrelsen�om�utökad�finansiering�för�åtgärder�från�Naturvårdsverket:�
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� Ansökan�om�statsbidrag�till�efterbehandlingsåtgärder�på�fastigheterna�Elnaryd�
1:16�m.fl.,�Alvesta�kommun,�2005�11�25.�

Länsstyrelsens�ansökan�skickades�samtidigt�till�Naturvårdsverket:��

� Ansökan� om� utökat� statsbidrag� för� åtgärder� vid� f.d.� impregneringsan�
läggningen� i� Elnaryd,� Alvesta� kommun.� Länsstyrelsen� 2005�11�29.� Ärende�
nummer�577�8141�05.�

Beslut�om�finansiering�från�Naturvårdsverket�kom�2005�12�12�med�ytterligare�44�
miljoner� kronor.� När� beslut� om� finansiering� var� ordnad� kunde� projekteringen�
färdigställas�med�framtagande�av�ett�förfrågningsunderlag�för�entreprenaden.�

4.4 Finansiering�och�frivilliga�överenskommelser�

Naturvårdsverket� beviljade� initialt� 34� miljoner� kronor� för� saneringen� år� 2003.�
Efter�kommunens�kompletterande�ansökan�2005�ökade�bidragsdelen�från�Natur�
vårdsverket�med�44�Mkr.�

Den� slutliga� kostnaden� för� efterbehandlingsprojektet� blev� 63,5� miljoner� kronor.�
Staten�via�Naturvårdsverket�finansierade�med�55,25�miljoner,�pengar�som�admini�
streras�via�länsstyrelsen.��

Kommunen� ska� enligt� regelverket� stå� för� 10�%� av� den� totala� kostnaden� vilket�
Alvesta�kommun�gjorde.�En�del�av�egeninsatsen�på�6,5�miljoner�kronor�utgjordes�
av� arbetskostnader� och� att� ta� emot� lätt� förorenade� massor� på� den� kommunala�
Aringsåsdeponin.�

I� enlighet� med� slutsatserna� från� ansvarsutredningen� befanns� Södra� Skogsenergi�
vara� ansvariga� att� betala� 1,75� miljoner� kronor� för� slamdeponin.� Nivån� för� detta�
delbidrag� baserades� på� resultat� från� huvudstudien� och� skedde� genom� ett� avtal�
mellan�Södra�och�Länsstyrelsen.��

4.5 Erfarenheter�och�avvikelser�

Informationsöverföringen� av� nya� utredningsresultat� från� kommunen� till� läns�
styrelsen� och� vidare� till� Naturvårdsverket� skedde� omedelbart� när� förutsätt�
ningarna� för� finansiering� ändrades.� Detta� underlättade� för� snabbare� beslut� om�
kompletterande� finansiering� från� Naturvårdsverket� vilket� innebar� att� projektet�
kunde�drivas�igenom�utan�ytterligare�förseningar�än�de�som�uppstod�på�grund�av�
behovet�av�mer�undersökningar.��

4.6 Dokumentation�

Bedömning� av� efterbehandlingsansvaret,� politiska� beslut,� kommunens� och� läns�
styrelsens�ansökan�om�statliga�bidrag�samt�beslut�från�Naturvårdsverket�gjordes�i�
dokument�som�refereras�till�ovan.��

�

�
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5 Huvudstudien��

5.1 Omfattning�

Huvudstudien�utfördes�under�2002�2003�och�togs�fram�enligt�dåvarande�kvalitets�
manual.� Arbetet� omfattade� viss� markprovtagning,� laboratorietester,� riskbedöm�
ning� samt� åtgärdsutredning.� En� riskvärdering� skedde� med� deltagande� av� kom�
munen,� länsstyrelsen�och�Naturvårdsverket�(SGU)�och�där�beslut�om�åtgärdsnivå�
fattades.�Följande�fältarbeten�utfördes:��

� Grundvattenprovtagning�för�riskbedömning�

� Sedimentprovtagning�i�avledande�diken�

� Laktester�på�förorenad�jord�för�bedömning�av�lakbarheten�av�föroreningar�
från�jorden�samt�för�jämförelse�med�gränsvärden�för�deponering.�

5.2 Resultat��

5.2.1 Markanvändning�och�exponeringsrisker�

Markanvändningen� diskuterades� vid� startmötet� med� kommunen,� länsstyrelsen�
och� Södra� Skogsenergi� AB� 2002�08�15,� viket� resulterade� i� bl.a.� följande� prelimi�
nära�övergripande�åtgärdsmål:�

� Området� skall� kunna� användas� för� industriverksamhet� i� enlighet� med� nuva�
rande� markanvändning� utan� hälsorisker.� På� området� vistas� huvudsakligen�
personal�vid�företag�som�bedriver�verksamhet.�Vistelsetiden� i�området�är�be�
gränsat�till�arbetstid.��

� Kraven�på�att�växtlighet�och�annan�biota�skall�kunna�etableras�i�området�är�
låga.�

� Grundvattnet�nedströms�området�skall�skyddas�så�att�uttag�för�dricksvatten�
och�bevattning�kan�ske.�

5.2.2 Föroreningssituationen�

Innan�huvudstudien�startade�hade�markundersökningar�utförts�på�området�under�
2001� (Swedpower).� Under� 1988� utförde� IVL� jordprovtagning� runt� det� f.d.�
sågverket�för�analys�av�klorfenoler.���

Vid� markundersökningen� 2001� (Swedpower)� utfördes� ett� stort� antal� analyser� av�
jorden�inom�hela�området�som�visade�att�föroreningarna�låg�förhållandevis�ytligt�i�
marklagren� (ca� 0�25� cm)� och� att� halterna� var� kraftigt� avtagande� med� djupet.�
Arsenikförorening�kunde�bara�konstateras�djupare�än�0,5�meter�i�ett�område�vid�
den� s.k.� arsenikslamdeponin,� där� slam� från� impregneringsprocessen� hade� grävts�
ner.��

Föroreningshalter�av�arsenik�och�PAH�på�10�respektive�25�cm�djup�visas�i�figur�5.2�
och�figur�5.3.�Föroreningspåverkan�i�grund��och�ytvatten�inom�och�runt�området�
visas�i�figur�5.4.��

�
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�
Figur�5.1� Ej�bevuxen�mark�p.g.a.�föroreningspåverkan�inom�Elnaryd�f.d.�

impregneringsområde.�Foto�Kemakta�2004.���

I�huvudstudien�2002�2003�gjordes�en�komplettering�av�Swedpowers�studie.�Risker�
med� förekomst� av� sexvärt� krom� kunde� avskrivas� genom� en� ny� jordprovtagning.�
Provtagning�av� jord�utfördes�även�utanför�stängslets�kortsidor�nordväst�och�syd�
ost�om�området�och�man�kunde�konstatera�att�arsenikföroreningen�var�avgränsad�
till� fastighetsgränsen.� Ingen� annan� jordprovtagning� förutsågs� i� kommunens� upp�
handlingsunderlag,�men�i�den�handlingsplan�som�redovisades�i�slutrapporten�över�
huvudstudien� konstaterades� att� kompletterande� jordprovtagning� var� nödvändig�
för�att�klargöra�vissa�osäkerheter�rörande�föroreningssituationen.�Dessa�var�prov�
tagning� under� asfaltplattan,� i� jordhögarna,� framför� f.d.� sågverksbyggnaden�
(dioxiner)�samt�i�misstänkt�kreosotförorenat�område�i�den�norra�delen�i�anslutning�
till�arsenikslamdeponin.��
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Figur�5.2� Utbredning�av�arsenik�på�10�respektive�25�cm�djup.�
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Figur�5.3�� Utbredning�av�PAH�c�(övre�bilden)�och�PAH�ö�(nedre)�i�ytjorden�(10�cm).�
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5.2.3 Riskbedömning�

Huvudstudiens�riskbedömning�och�framtagna�platsspecifika�riktvärden�visade�att�
de� höga� arsenikhalterna� i� marken� inom� området,� framför� allt� i� ytjorden,� samt�
förekomst� av� kreosotförorenad� ytjord� kunde� medföra� negativa� effekter� för� djur�
och� människor� som� vistas� inom� området� vid� den� aktuella� och� planerade� mark�
användningen�som�industriområde.�Ställvis�var�arsenikhalterna�så�höga�att�risk�för�
akuta�hälsorisker�bedömdes�finnas�vid�ett�eventuellt�oavsiktligt�intag�av�förorenad�
jord.� Miljöpåverkan� av� arsenik� och� kreosot� observerades� i� marken� som� kala,� ej�
bevuxna�fläckar,�se�figur�5.1.�

Riskbedömningen�visade�även�att�det�inte�kunde�uteslutas�att�grundvattnets�höga�
halter� av� arsenik� på� sikt� skulle� kunna� medföra� påverkan� på� dricksvattenbrunnar�
nedströms.�Spridningshastigheten�av�arsenik�i�grundvattenakviferen�uppskattades�
till�ca�en�meter�per�år.�Faktiska�mätningar�i�grundvattnet�indikerade�en�påverkan�
av�arsenik� ca�50�meter�nedströms�området,� se� figur�5.4.�Kojtasjön�bedömdes�ej�
kunna�påverkas�av�spridning�från�området�och�skyddet�av�denna�recipient�var�ej�
styrande�för�åtgärdsbehovet.��
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5.2.4 Åtgärdsbehov��

Det� konstaterades� att� arsenik� dominerade� föroreningsutbredningen� och� styrde�
åtgärdsnivån�för�nästan�hela�området.�Kreosot�bedömdes�kunna�finnas�på�större�
djup�i�framför�allt�två�delområden,�ett�i�den�norra�delen�av�området�och�ett�min�
dre�i�den�södra.�Även�i�arsenikslamdeponin�fanns�arsenik�i�djupare�jordlager.�

I� huvudstudien� 2002� uppskattades� volymen� förorenad� jord� till� ca� 13�600� m3� på�
0�0,5� meters� djup� (åtgärdsmål� 15� mg� As/kg� TS)� plus� grov� uppskattning� av� PAH�
förorenad�jord�på�ca�3�000�m3�ner�till�1,5�meter.��

5.2.5 Åtgärdsutredning�och�kostnader�

Mot� bakgrund� av� att� ett� stort� åtgärdsbehov� ansågs� föreligga� utreddes� lämpliga�
åtgärder�för�att�reducera�konstaterade�risker.�Metoder�som�övervägdes�var�över�
täckning�och�avskärmning,�stabilisering�och�solidifiering�in�situ�samt�urschaktning�
av� jord� med� efterföljande� behandling� genom� deponering,� jordtvätt,� termisk�
avdrivning,� förbränning� eller� biologisk� behandling.� Samtidig� förorening� av� både�
arsenik�och�PAH�var�begränsande�för�valet�av�behandlingsmetod.  
Av�de�olika�metoderna�bedömdes�urschaktning�av�förorenad�jord�och�deponering�
vara�lämpligast.�Huvudargumentet�för�detta�var�det�förhållandevis�låga�priset�och�
att� metoden� är� säker� på� längre� sikt� genom� att� huvuddelen� av� föroreningen�
avlägsnas�från�området.�Jordtvätt�on�site�diskuterades,�dock�konstaterades�att�de�
mätbara� åtgärdsmålen� för� marken� (acceptabla� resthalter� i� jorden)� var� lägre� än�
teoretisk�möjlig�reningsgrad�i�en�jordtvätt,�varmed�återläggning�inte�var�möjlig�och�
en� stor� volym� massor� därmed� ändå� måste� deponeras.� � En� behandling� med�
jordtvätt� på� plats� krävde� också� enligt� miljöbalken� tillstånd,� vilket� skulle� skjuta�
saneringsstarten�längre�fram�i�tiden.��

Hög� grundvattennivå� inom� området� och� stor� vattengenomströmning� p.g.a.�
genomsläppliga�åsmaterial�gjorde�att�metoder�som�inneslutning�och�övertäckning�
inte� var� genomförbara.� Termisk� avdrivning� och� förbränning� konstaterades� vara�
dyra� metoder� och� biologisk� nedbrytning� osäker� avseende� reningsgrad� för� vissa�
PAH�och�dessutom�tidskrävande.��

Fem�olika�åtgärdsalternativ�avseende�urgrävning�av�jord�med�olika�haltgränser�för�
sanering� (mätbara� åtgärdsmål)� utreddes� och� borttagen� mängd� arsenik� samt�
reduktion� av� spridning� jämfördes� i� huvudstudien.� Följande� åtgärdsnivå� befanns�
vara� tillräcklig� för� att� nå� de� satta� åtgärdsmålen� avseende� markanvändning� och�
skydd�av�grundvatten�i�området:��

� Urschaktning� av� jord� med� halter� överstigande� mätbara� åtgärdsmål� på�
20�mg� As/kg� TS� till� ett� djup� av� 0,25� m� och� 40� mg� As/kg� TS� för� ett� djup�
större�än�0,25�m�

� Urschaktning� av� jord� med� halter� överstigande� mätbara� åtgärdsmål� på�
20�mg�PAH�16/kg�TS�till�ett�djup�av�0,5�m�och�40�mg�PAH�16/kg�TS�för�ett�
djup�större�än�0,5�m.��

Schaktdjupet�var�generellt�ytligt,�ner�till�ca�0,5�meter�för�arsenik�och�något�djup�
are�för�slamdeponin�och�för�kreosotförekomst�i�ett�mindre�delområde.�Samman�
taget�uppskattades�den�förorenade�jordvolymen�uppgå�till�knappt�17�000�m3.��

Den�areella�utbredningen�av�det�område�som�avsågs�saneras�beskrivs�ungefär�av�
arsenikutbredningen�i�figur�5.1.��
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Kostnaden�för�det�föreslagna�alternativet�uppgick�enligt�preliminära�skattningar�i�
huvudstudien�till�ca�25�miljoner�kronor�för�schaktning�och�deponering.�Med�syfte�
att� minska� både� transporter� och� deponering� samt� kostnaderna� planerades�
ca�7�000�m3� lätt� förorenade� jordmassor�användas�som�täckmassor�vid�avslutning�
av�Alvesta�kommunala�deponi,�Aringsåsdeponin.��

5.2.6 Måluppfyllelse�

Överslagsberäkningar� indikerade� att� åtgärdsmålen� rörande� reducerad� spridning�
för� det� föreslagna� alternativet� skulle� nås� då� mängderna� arsenik� uppskattades�
reduceras�med�95 %.��

5.3 Erfarenheter�och�avvikelser�

Resultaten� från� huvudstudien� skiljer� sig� mot� utfallet� i� entreprenaden� avseende�
utbredning� och� föroreningsdjup.� En� viktig� erfarenhet� är� därför� att� mer� jord�
provtagning� och� djupare� borrhål� och/eller� provgropsgrävningar� bör� utföras� i�
större� omfattning� redan� i� huvudstudieskedet.� Detta� hade� resulterat� i� en� bättre�
föroreningsavgränsning� vilket� hade� gett� ett� bättre� underlag� för� kostnads�
beräkningar�och�bidragsansökan�till�Naturvårdsverket.�Detta�hade�i�sin�tur�minskat�
risken�för�förseningar�av�efterbehandlingsstarten.�

Naturvårdsverket�beviljade�medel�för�saneringen,�dock�under�förutsättning�att�ett�
ambitiösare�åtgärdsmål,�15�mg/kg�TS,�valdes�som�haltgräns�för�saneringen�i�hela�
den� förorenade� jordprofilen.�Motiv� för�detta�var� främst�en�begränsad�ökning�av�
kostnaden� i� förhållande� till� den� ökade� miljönyttan.� Enligt� gjorda� beräkningar�
reducerades� 98� %� av� arsenikföroreningen� med� de� nya� åtgärdsmålen.� Att� sanera�
mer�än�vad�man�behöver�ur�risksynpunkt,�kan�motiveras�av�försiktighetsprincipen�
och�att�det�föreligger�osäkerheter�i�alla�steg�i�en�miljöutredning,�från�provtagning�
till� riskbedömning� och� för� själva� utförandet.� Det� uppkommer� dock� en� annan�
miljöbelastning�på�grund�av�ökade�transporter�och�onödig�deponering.�Utfallet�för�
Elnaryd� blev� annorlunda� på� grund� av� nya� resultat� under� projekteringen,� vilket�
diskuteras�mer�i�kapitel�6.�

5.4 Dokumentation�

Resultaten�sammanställdes�i�följande�rapport:�

Åtgärdsförberedande�utredning�vid�Elnaryd�f.d.�impregneringsanläggning�i�Alvesta�
kommun���komplettering�av�huvudstudie,�Kemakta�AR�2002�24.�Gabriella�Fanger,�
Sara�Södergren,�Mark�Elert,�Michael�Pettersson,�Slutversion,�2002�12�20.�

�
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�
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6 Projektering�
Ett� förfrågningsunderlag� för� entreprenadarbetena� inom� Elnaryd� f.d.� impreg�
neringsfastighet� togs� fram�under�projekteringen.�Projekteringen�omfattade�även�
fältprovtagning� för� fastställande� av� utbredningen� av� det� förorenade� området.��
Inför�projekteringen�gjordes�även�ett�antal�utredningar�i�beställarens�regi.��

�
Figur�6.1� Det�f.d.�impregneringsområdet�i�Elnaryd,�Vislanda.�Vy�åt�nordväst.�

Avverkning�av�träd�och�sly�har�skett�för�att�underlätta�för�provtagning�
under�projektering�och�kommande�sanering.�Foto�Sweco:�maj�2005.�

6.1 Förberedande�undersökningar�inför�projektering�

Innan� projekteringens� start� gjordes� ett� antal� förberedande� utredningar� i� huvud�
mannens�regi:��

� Jordprovtagning�för�att�bättre�avgränsa�utbredningen�av�arsenik�och�kreo�
sot�i�vissa�delområden�som�identifierats�som�osäkra�i�huvudstudien.�

� Jordprovtagning� för� undersökning� av� förekomst� av� dioxiner� vid� det� f.d.�
sågverket�och�bedömning�av�behov�av�åtgärd�för�jordvallarna�samt�under�
asfaltplattan.��

� Bedömning� av� om� åtgärder� är� tillståndspliktiga� och� kräver� en� tillstånds�
ansökan,� främst�för�planerade�schaktarbeten�av� jord�under�grundvatten�
ytan�samt�eventuell�spontning.�

� Framtagande� av� haltgränser� för� användning� av� massor� från� Elnaryd� f.d.�
impregneringsanläggning� vid� täckning� av� en� del� av� Alvesta� kommunala�
avfallsupplag. 

� Utredning�av�upptag�av�arsenik�i�växter�och�krav�på�omhändertagande�vid�
röjning. 

Resultaten�av�dessa�inledande�undersökningar�redovisas�nedan. 
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6.1.1 Avgränsning�av�förorening��

Jordprovtagning� utfördes� under� sommaren� och� vintern� 2004� � för� att� avgränsa�
föroreningen�ytterligare.�Följande�kunde�konstateras:�

� Resultaten�indikerade�sammantaget�en�mycket�heterogen�föroreningssituation�
med�föroreningar�till�mer�än�ett�par�meters�djup�inom�ett�relativt�stort�område�
i�den�norra�delen.�En�provpunkt�var� mycket� förorenad�och�man� observerade�
kreosot�i�fri�(egen)�fas.�Här�förekom�även�arsenik�djupt�ner�i�jorden.�I�samband�
med� installation� av� grundvattenrör� i� de� mest� förorenade� norra� delarna�
påträffades�arsenik�på�stora�djup�i�en�provpunkt.�

� Förekomst�av�en�”ny”�misstänkt�arsenikslamdeponi�i�ett�område�där�höga�arse�
nikhalter� uppmättes� kunde� inte� bekräftas� genom� förtätad� provtagning� och�
analys.��Uppgifter�har�gjort�gällande�att�deponering�skedde�i�två�stycken�slam�
deponier,�inte�bara�en.�I�Swedpowers�utredning�lokaliserades�läget�av�den�ena.��

� De� uppmätta� halterna� av� dioxinliknande� substanser,� som� kan� finnas� som� bi�
produkt�i�kemikalier�som�använts�för�doppning�(klorfenoler),�var�förhållandevis�
låga�och�bedömdes,�vid�den�planerade�industrimarksanvändningen,�inte�föran�
leda�åtgärder�för�den�f.d.�sågen.�

� Endast�en�avgränsad�del�av�en�av�jordvallarna�hade�förhöjda�halter�av�arsenik�
som�föreslogs�grävas�bort�vid�en�sanering.� Jorden�under�asfaltplattan�konsta�
terades�vara�ren.��

Då� det� tidigare� bedömts� olämpligt� att� schakta� kraftigt� arsenikförorenad� jord�
under� grundvattenytan,� p.g.a.� risken� för� ökad� spridning� med� grundvattnet,�
bedömdes�en�spont�krävas�i�delområden�där�grävarbeten�skulle�ske�på�stora�djup.�
På� grund� av� kostnaden� för� spontning� eftersträvades� ett� så� litet� område� som�
möjligt.� Projekteringsresultaten� som� redovisas� i� kommande� avsnitt� visar� i� mer�
detalj�föroreningsutbredningen�och�behovet�av�spont.��

Efter� den� första� provtagningen� på� sommaren� 2004� gjordes� en� uppskattning� av�
förorenade�volymer�till�ca�15�800�m3�på�0�0,5�meters�djup�för�ett�åtgärdsmål�på�
15� mg�As/kg� TS� samt� arsenik�� och� PAH�förorenad� jord� på� större� djup� i� och� runt�
arsenikslamdeponin� (preliminär� uppskattning� ca� 5�300�m3).� Totalt� var� den� föro�
renade�volymen�alltså�ca�25�%�högre�än�vad�som�redogjordes�för�i�huvudstudien.�
Vid� den� andra� provtagningen� i� december� 2004� konstaterades� ytterligare� platser�
med�djupt�liggande�förorening.��

Det� noterades� att� grundvattennivåerna� var� extremt� höga� inom� området� vid� tid�
punkten� för� de� utförda� provtagningarna.� Vatten� har� tidigare� även� genom�
strömmat� området� i� form� av� ytavrinnande� vatten� från� uppströms� belägna�
områden.� Under� en� period� föregående� provtagningen� i� november� 2004� ström�
made�vatten�med�högt�flöde�i�en�tillfällig�bäck�i�den�norra�delen�av�området,�vilket�
bedöms�ha�berott�på�att�inloppet�till�kulverten�genom�området�och�vid�järnvägen�
var�igensatt.�Hög�grundvattenyta�och�stora�vattenflöden�genom�området�konsta�
terades�kunna�bli�styrande�för�planeringen�av�efterbehandlingsarbetena.��

6.1.2 Utredning�av�behov�av�erforderliga�tillstånd�

Enligt� miljöbalkens� bestämmelser� avser� vattenverksamhet� alla� arbeten� i� vatten�
områden� som� syftar� till� att� förändra� vattnets� djup� eller� läge,� t.ex.� muddring,�
pålning,� grävning,� dikning,� mm.� Vattenverksamhet� får� endast� bedrivas� om� dess�
fördelar� från� allmän� eller� enskild� synpunkt� överväger� skadorna� av� den.�
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Vattenverksamhet� omfattar� även� bortledande� av� grundvatten,� t.ex.� genom�
länspumpning�som�skulle�kunna�bli�aktuellt� i�samband�med�schaktarbetet� i�Elna�
ryd.� I� princip� kan� alltså� länspumpning� eller� annat� bortledande� av� grundvatten�
kräva� tillstånd� enligt� 11� kap� 9� §� Miljöbalken.� Undantag� från� kravet� på� tillstånd�
gäller� om� det� är� uppenbart� att� varken� allmänna� eller� enskilda� intressen� eller�
miljön�skadas.�Bevisbördan�ligger�på�verksamhetsutövaren.��

Alvesta� kommun� förde� samråd� med� länsstyrelsen� i� Kronoberg� kring� huruvida�
planerade� grävarbeten� under� grundvattenytan,� spontning� och� avsänkning� samt�
avledning�av�renat�grundvatten�i�recipient�utgjorde�vattenverksamhet.��

Länsstyrelsen�gjorde�bedömningen�att�tillstånd�för�vattenverksamhet�inte�behöv�
des� om� sökanden� kunde� visa� att� omgivningspåverkan,� dvs.� grundvattenavsänk�
ningen� utanför� spontat� område,� skulle� bli� begränsad� vilket� utreddes� senare�
(Kemakta,� 2004).� Vissa� säkerhetsåtgärder� krävdes� dock,� främst� rening� av� vatten�
till� acceptabla� nivåer� innan� utsläpp� fick� ske� i� recipient� samt� mätning� av�
omgivningspåverkan�i�ett�kontrollprogram.���

6.1.3 Riskbedömning�för�Aringsåsdeponin�

Under� 2003� utfördes� en� riskbedömning� för� att� klargöra� vilka� maximala� föro�
reningshalter�som�får�finnas�i�jordmassor�som�ska�användas�för�täckning�av�delar�
av� Aringsåsdeponin.� Laktester� samt� spridnings�� och� exponeringsberäkningar�
utfördes�med�beaktande�av�skyddsobjekten�i�omgivningen,�framför�allt�människor�
som�vistas�på�deponin�och�närliggande�Lillesjön.��

Följande� haltgränser� för� massor�
som�deponeras�i�skyddstäckningen�
ovan�tätskiktet�togs�fram�i�studien�
från�2003:��

� arsenik�<50�mg/kg�TS��

� cancerogena�PAH�<30�mg/kg�TS��

� övriga�PAH�<100�mg/kg�TS.�

För� materialanvändningen� gäller�
vissa�förutsättningar�och�krav,�t.ex.�att�materialet�ej�får�placeras�ytligare�än�30�cm�
från� ytan,� att� uppskattade� 7� 000� m3� jord� ska� placeras� över� en� yta� på� maximalt�
25�000�m2�(30�cm�tjockt),�att�lokaliseringen�sker�så�att�risken�för�genomströmning�
av� grundvatten� minskas� (centralt/högt� på� deponin),� att� inblandning� av� bark� och�
annat�organiskt�material�ej�bör�ske�och�att�inblandning�av�kalk�ej�får�ske�då�det�för�
samtliga�fall�finns�en�risk�för�ökad�urlakning�av�arsenik.��

6.1.4 Upptag�av�arsenik�i�växtlighet�

Växtligheten� (grenar� och� stammar)� inom� impregneringsområdet� röjdes� inför�
efterbehandlingsarbetena�(rötterna�lämnades�till�entreprenaden).��

En�bedömning�gjordes�av�huruvida�växtligheten�kan�ta�upp�så�mycket�arsenik�att�
det� avverkade� materialet� måste� omhändertas� på� särskilt� sätt.� Det� är� känt� att�
arsenik�kan�tas�upp�i�växter�men�att�koncentrationen�vanligen�minskar�från�rötter�
till� stam� och� från� löv� till� ätbara� delar.� Enligt� de� data� som� fanns� att� tillgå� i�
litteraturen� bedömdes� halterna� med� stor� sannolikhet� bli� så� låga� i� grenar� och�
stammar� att� de� inte� skulle� innebära� några� hälso�� eller� miljörisker� eller� få� någon�
konsekvens�för�omhändertagandet�efter�avverkning.��
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6.2 Upphandling�av�projektör�

Upphandling�av�konsult�för�projekteringen�gjordes�enligt�LOU,�lagen�om�offentlig�
upphandling,� med� ledning� av� bestämmelser� i� ABK� 96� och� AF�delen� togs� fram�
enligt�AF�Konsult�97.��

Förfrågningsunderlaget�innehöll�en�huvudtidplan�och�en�uppdragsbeskrivning�och�
beskrev� resultaten� av� tidigare� utredningar.� För� att� underlätta� utvärderingen� av�
inkomna�anbud�användes�ett�anbudsformulär.��

Till�Alvesta�kommun�inkom�sju�anbud�för�projekteringen,�varav�två�inte�utvärder�
ades� då� de� antingen� inkom� efter� anbudstidens� utgång� eller� inte� uppfyllde� skall�
kraven.�De�kvarvarande�fem�anbuden�utvärderades�efter�följande�modell:�

- Ekonomi�(Budget�+�timpriser):�45�%�

- ”Mjuka�parametrar”,�dvs.�förmåga,�utbildning�och�erfarenhet:�55�%�

Anbuden� poängsattes� efter� olika� kriterier� enligt� nedan.� I� samtliga� kriterier� till�
delades� inlämnade�anbud�ett�betyg� inom�skalan�0�–�5�efter�hur�väl�de�uppfyllde�
kommunens�önskemål.�

Tabell�6.1� Underlag�för�poängsättning�vid�anbudsutvärdering�för�marksanerings�
entreprenad�Elnaryd.��

Poäng� Bedömning��
1� Kvalitetsbrister,�klart�sämre�än�förväntningar
2� Mindre�god/bra,�uppvisar�vissa�brister,�något�sämre�än�förväntningar�
3� Godkänd,�acceptabel,�motsvarar�förväntningar
4� God/bra,�visst�mervärde,�något�bättre�än�förväntningar
5� Mycket�god/bra,�stort�mervärde�e.dyl.

�

Följande�kriterier�värderades:�

Anbudsgivares�referensuppdrag�för�organisationen;�poäng�gavs�för:���

- projektering�av�efterbehandlingsentreprenader�

- att�projekteringen�omfattat�aktuell�efterbehandlingsmetod�

- att�entreprenaden�omfattat�aktuell�föroreningstyp�(As,�PAH)�

Organisationens� personalförmåga� samt� kompetens�� och� utbildning� inom� fack�
området.� Projektledarens� och� projektmedarbetarnas� (2� st)� referensuppdrag;�
poäng�gavs�för:�

- Referensuppdrag�av�snarlik�natur�vad�avser�förorenande�verksamhet�

- Referensuppdrag�med�liknande�efterbehandlingsmetod�

- Referensuppdrag� med� liknande� föroreningstyp� och� hydrogeologiska� för�
hållanden�

För�projektledaren�värderades�även:��

- Ledande�ställning�i�referensuppdrag�avseende�teknisk�styrning.�

Enligt� förfrågningsunderlaget� kunde� två� referensuppdrag� ge� max� 3� poäng� och�
ytterligare�referensuppdrag,�dock�max�2�st,�erhöll�max�1,0�poäng�vardera.�

Anbudslämnarens�modell�för�kvalitetssäkring�och�miljöledningssystem�bedömdes�
men�gavs�relativt�liten�vikt�i�utvärderingen.�
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Anbudslämnaren� bedömdes� också� efter� lämnad� genomförandeplan� för� projek�
teringen�fram�till�färdigt�förfrågningsunderlag.��

Sweco�bedömdes�ha�det�ekonomiskt� mest� fördelaktiga�anbudet�och�valdes� som�
projektör�för�marksaneringen.���

Ersättningsform� för� projekteringen� var� löpande� arvodering� mot� budget� och� mot�
incitament�60/40�%,�dvs.�överskreds�budgeten�erhöll�konsulten�endast�60�%�av�de�
kostnader�som�låg�över�budgeten.�Om�kostnaden�för�projekteringen�blev�lägre�än�
budget� erhöll� konsulten� förutom� nedlagda� kostnader� även� 40�%� av� skillnaden�
mellan�projekteringskostnaden�och�budgeterad�kostnad.��

6.3 Omfattning�av�projektering�

I�projekteringen�togs�ett�förfrågningsunderlag�fram�för�efterbehandlingsentrepre�
naden� av� upphandlad� konsult.� Alvesta� kommun� med� beställarstöd� ombesörjde�
framtagande�av�vissa�handlingar.�

Projekteringsarbetet�inleddes�med�ett�antal�provtagningar�på�området�med�syfte�
att�få�ett�bättre�underlag�för�mängdberäkningar�i�förfrågningsunderlagets�mängd�
beskrivning�samt�för�att�fastställa�den�slutliga�lokaliseringen�av�sponten.�Följande�
fältarbeten�utfördes:�

� Provtagning� till� två� meter� i� punkter� jämt� fördelade� över� hela� verksamhets�
området�genom�skruvborrsprovtagning.�

� Kompletterande� provtagning� på� större� djup� i� ett� antal� provtagningspunkter.�
Skruvborrsprovtagning�med�borrbandvagn.�

� Klassning�av�jordvolymer�i�rutnät�(preliminär�schaktplan)�efter�tolkning�av�föro�
reningssituationen� genom� simulering� med� Surfer� och� metoden� natural�
neighbour�samt�med�metoderna�MVS�och�Kriging.��

Samtliga�provtagningspunkter�redovisas�på�karta�i�figur�6.2.��

Under� projekteringen� liksom� under� huvudstudieskedet� utfördes� jordprovtagning�
genom� skruvprovtagning� med� borrbandvagn,� Geotech� 604� D,� och� en� skruv� med�
diameter�Ø�80�mm.�Prov�togs�ut�direkt�från�skruven�till�diffusionstäta�påsar,�med�
samlingsprov� över� varje� halvmeter.� Rengöring� av� skruven� skedde� mellan� varje�
provtagningsuttag.�I�samband�med�provtagning�gjordes�okulär�jordartsbedömning�
samt�noteringar�om�jordart,� färg�och� lukt� i� fältprotokoll.�Utvalda�prov�sändes�till�
laboratorium�samma�dag�för�kemisk�analys.��

Jordprov� analyserades� genomgående� med� avseende� på� arsenik� och� inom� vissa�
delområden� även� med� avseende� på� PAH�16.� Analys� gjordes� även� på� gamla�
betongsliprar� på� området.� Sammantaget� analyserades� arsenik� på� 395� jordprov�
och�3�betongprov�och�PAH�16�på�115�jordprov�och�1�betongprov.�
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6.4 Resultat�av�inledande�projektering�

Med�ledning�av�utförd�provtagning�och�erhållna�analyser�konstaterades,�till�skill�
nad�från�tidigare�utredningar,�att�förorening�fanns�ända�ner�till�berg.��

I� figur� 6.3� och� figur� 6.4� visas� uppmätta� och� interpolerade� halter� av� arsenik� och�
PAH�över�samtliga�djup.�Den�totala�volymen�arsenik��och�PAH�förorenad�jord�med�
halter�över�de�mätbara�åtgärdsmålen�på�15�mg/kg�TS�för�arsenik�och�20�40�mg/kg�
TS�för�PAH�16�uppskattades�till�ca�80�000�m3,�vilket�var�nästan�tre�gånger�mer�än�
vad�som�uppskattades�i�de�förberedande�utredningarna�under�2004.�Innan�projek�
teringen�kunde�avslutas�(se�avsnitt�6.6.)�blev�det�därför�nödvändigt�för�beställaren�
att�på�nytt�ta�ställning�till�val�av�åtgärdsnivå�(se�avsnitt�6.5).�
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6.5 Reviderad�riskbedömning�och�riskvärdering�

Undersökningarna�under�projekteringen�visade�alltså�på�en�betydligt�större�volym�
förorenade� massor� än� vad� tidigare� undersökningar� gett� information� om.�
Resultaten�ändrade�därmed�förutsättningarna�för�entreprenaden�som�beräknades�
kunna�innebära�kostnader�på�ca�100�miljoner�kronor�om�de�ursprungliga�åtgärds�
målen� skulle� behållas.� Innan� projekteringsarbetet� kunde� slutföras� fick� Alvesta�
kommun� därför� utföra� en� ny� bedömning� av� risker,� åtgärder� och� kostnader� och�
därefter� lämna� in� en� kompletterande� ansökan� till� Naturvårdsverket� om� utökad�
finansiering,�se�avsnitt�6.5.1�6.5.4.��

6.5.1 Genomgång�av�alternativa�åtgärder�

I� beställarens� regi� utreddes� olika� alternativa� schaktförfaranden� med� val� av� olika�
åtgärdsnivå�avseende�resthalter�inom�och�utanför�spont.�För�de�olika�schaktnings�
alternativen� övervägdes� miljökonsekvenser� och� kostnader� och� i� en� riskvärdering�
fattades�beslut�om�ny�inriktning�av�åtgärder.�

Tekniska�och�praktiska�förutsättningar�för�alternativa�behandlingssätt�undersöktes�
av� projektören� (Sweco,� 2005),� där� bland� annat� jordtvätt� på� plats� och� inkapsling�
med�olika�utförandevarianter�återigen�studerades.��

6.5.2 Reviderad�riskbedömning�och�riskvärdering�

Eftersom� Naturvårdsverket� hade� gett� bidrag� för� ett� mer� ambitiöst� mätbart�
åtgärdsmål� för� arsenik� (15� mg/kg� TS)� än� vad� riskbedömningen� i� huvudstudien�
visade�(20�respektive�40�mg/kg�TS�för�olika�djup)�uppkom�följande�frågeställning:��

� Kan� ursprungliga� (2002)� eller� andra� åtgärdsmål� väljas� med� bibehållet�
skydd�för�hälsa�och�miljö�avseende�spridningen�av�arsenik�till�omgivande�
dricksvattenbrunnar?�

Målet� för� saneringen� kvarstod,� dvs.� att� reduktion� av� arsenik� skulle� minska� till�
maximalt� 3� kg/år,� vilket� ska� ge� ett� skydd� för� omgivande� dricksvattenbrunnar�
genom�att�dricksvattennormen�för�arsenik�inte�överskrids.�

I� den� reviderade� riskbedömningen� togs� hänsyn� till� den� mer� omfattande� före�
komsten� av� förorening� på� större� djup� vilket� innebar� en� större� vattengenom�
strömning� genom� förorenade� massor� och� därmed� möjligen� en� större� pågående�
föroreningstransport�än�vad�som�varit�känt�sedan�tidigare.��

En�ny�riskbedömning�gjordes�som�omfattade�spridningsberäkningar�och�jämförel�
se�av�reduktionen�av�läckaget�för�ett�antal�nya�åtgärdsalternativ:��

� Urgrävning�enligt�olika�åtgärdsmål;�sju�alternativ�testades��
(As�15�40�mg/kg�och�PAH�16�20�40�mg/kg).�

� Inkapsling�(4�alternativ)�och�jordtvätt�(2�alternativ)�

Därutöver� gjordes� en� riskbedömning� av� utbredningen� av� det� slutliga� spont�
området� samt� möjligheten� att� lämna� mindre� delområden� med� förorening� på�
större�djup�utanför�spont.��

6.5.3 Slutsatser�angående�mätbara�åtgärdsmål�och�finansiering�

Riskbedömningen� kunde� visa� att� erforderlig� riskreduktion� skulle� klaras� med�
följande�angreppssätt:��
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� Omfattande� åtgärder� (låga� mätbara� åtgärdsmål)� tillämpas� innanför�
sponten�samt�i�ytjorden�inom�hela�området�ner�till�en�meters�djup�

� Något�högre�åtgärdsmål�tillämpas�utanför�spont.��

� Lokaliseringen�av�sponten�behöver�inte�ändras.�

� Inom�vissa�mindre�delområden�kan�arsenik��och�kreosotförorening�lämnas�
kvar�utan�risk�för�oacceptabla�läckage�till�omgivningen.�

I�tabell�6.2�redovisas�de�reviderade�mätbara�åtgärdsmålen�(haltgränser�för�sane�
ring�i�jord)�för�Elnaryd.���

Tabell�6.2� Förslag�till�reviderade�åtgärdsmål�framtagna�under�projekteringen�2005.��

Djup�� Mätbart�åtgärdsmål�� Arsenik Mätbart�åtgärdsmål�� PAH�16��

� Inom�spont�� Utanför�spont Inom�spont Utanför�spont��

0�1�m�� 15�� 15 20 20��

>1�m�� 15�� 40 40 40��

�

Trots�att�detta�åtgärdsalternativ�resulterade�i�en�mindre�volym�jord�än�den�initialt�
uppskattade� volymen� i� projekteringen� ökade� kostnaderna� jämfört� med� huvud�
studiens�uppskattning.�Efter�diskussioner�och�en�ny�riskvärdering�valdes�slutligen�
ett� alternativ� med� en� budgeterad� kostnad� på� 84� Mkr,� dvs.� bidragsdelen� från�
Naturvårdsverkets�ökade�med�44�Mkr.�

Referensundersökningar�av�grund��och�ytvatten�samt�sediment�inom�och�utanför�
industriområdet� utfördes� under� 2002�2006� före� entreprenadens� igångsättande.�
Sammantaget� ger� undersökningarna� stöd� för� att� en� spridning� av� framför� allt�
arsenik�sker�samt�att�grundvattnets�påverkansområde�ökar�med�tiden.�Mätning�
arna� gav� stöd� för� att� en� omfattande� åtgärd� för� Elnarydområdet� krävs� för� att� på�
längre�sikt�skydda�grundvattenförekomsterna�i�området.�

Kompletterande�spridningsberäkningar�för�att�belysa�riskerna�för�negativa�hälso�
effekter�vid�spridning�visade�att�dricksvattennorm�kan�överskridas�om�ca�30�70�år.�
Avseende� PAH�läckaget� bedömdes� detta� vara� lågt,� dock� fanns� en� osäkerhet�
rörande�eventuell�nedträngning�i�berg�och�transport�till�bergsborrade�brunnar.��

De� nya� uppgifterna� om� föroreningssituationen� förändrade� inte� riskbilden� eller�
åtgärdsbehovet�p.g.a.�hälsorisker�vid�vistelse� inom�området,�som�främst�styrs�av�
kontakt�med�förekommande�halter�i�ytjorden�ner�till�ett�par�meters�djup.��

6.5.4 Beställarens�övriga�arbeten�under�projektering��

6.5.5 Ökade�volymer�till�Aringsåsdeponin�

Resultaten�från�jordprovtagningen�under�projekteringen�visade�även�att�volymen�
lätt� förorenad� jord� kunde� bli� större� än� den� preliminära� uppskattningen� på�
7�000�m3.� Inledande�uppskattningar� indikerade�ca�40�000�m3� jord�och�de�slutliga�
uppskattningarna� efter� reviderade� åtgärdsmål� gav� knappt� 20�000� m3� jord.� En�
kompletterande� riskbedömning� under� hösten� 2005� visade� att� upp� till� 40�000� m3�

lätt�förorenade�massor�(halt�As�<50�mg/kg�TS)�skulle�kunna�placeras�på�Aringsås�
deponin�under�förutsättning�att�den�sammanlagda�yta�som�massorna�upptar�inte�
överskrider�35�000�m2�(vilket�skulle�innebära�en�mäktighet�av�massorna�i�deponin�
på�minst�ca�en�meter).�Kompletterande�laktester�rekommenderades.�
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6.5.6 Analysparametrar�

I� inledningen� av� projekteringen� beslutades� att� man� förutom� arsenik� fort�
sättningsvis�i�projektet�(projektering�och�entreprenad)�endast�skulle�analysera�de�
PAH�komponenter�för�vilka�det�tagits� fram�platsspecifika�riktvärden�och�åtgärds�
mål.� Detta� innebar� att� man� analyserade� de� vanligaste� 16� PAH�föreningarna�
(PAH�16).� I�några�av�de�förberedande�undersökningarna�hade�20�PAH�föreningar�
analyserats�(PAH�20),�dvs.�fyra�extra�PAH�föreningar�som�är�vanliga�komponenter�
i� kreosotolja.� Enligt� de� analysdata� som� fanns� att� tillgå� från� Elnaryd� utgjorde� de�
fyra� extra� PAH:erna� endast� några� procent� (maximalt� upp� till� 10�%)� av�
totalinnehållet� i� den� kreosotförorenade� jorden.� I� kraftigt� förorenad� jord� (fri� fas)�
uppgick� innehållet� till� ca�20�%.� Jord� med� mycket� höga� halter� kommer� dock� att�
schaktas�ur�oberoende�av�analysmetod.��

6.5.7 Bakgrundshalter�

För�att�få�en�bättre�uppfattning�om�bakgrundshalterna�av�metaller�i�grundvattnet�i�
närområdet� (dvs.� grundvatten� opåverkat� av� föroreningar),� installerades� ett�
grundvattenrör�på�fastigheten�Elnaryd�1:28�(kallat�”ref.rör”).�Syftet�var�bl.a.�att�ge�
stöd� för� kommande� miljöövervakning� av� omgivande� grund�� och� ytvatten� före,�
under�och�efter�sanering.�Röret�placerades�söder�om�den�konstgjorda�damm�som�
ligger�på�en�fastighet�nordväst�om�Elnaryd�1:16� i�ett�bedömt�opåverkat�område.�
Området� ligger� uppströms� det� förorenade� området� och� kan� inte� nås� av�
föroreningar�som�sprids�från�fastigheten.�

6.6 Avslutande�projektering���förfrågningsunderlag�

6.6.1 Schaktplan�

Med� hänsyn� till� de� nya� åtgärdsmålen� och� med� ledning� av� resultaten� av� utförda�
provtagningar� och� analyser� tog� projektören� fram� slutliga� kartor� med� förväntade�
åtgärdsområden.�Halter�av�arsenik�och�PAH�redovisas�på�två�olika�djup�i�figur�6.5�
och�figur�6.6�samt�i�figur�6.7�och�figur�6.8.�Indelningen�i�olika�föroreningsklasser�av�
arsenik�gjordes�även�utifrån�förväntat�omhändertagande�av�uppgrävda�massor.�
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�
Figur�6.5� Uppmätta�och�interpolerade�(MVS)�halter�av�arsenik�på�0�1�m�djup�som�

schaktplanen�i�förfrågningsunderlaget�baseras�på.��

�
Figur�6.6� Uppmätta�och�interpolerade�(MVS)�halter�av�arsenik�på�6�7�m�djup�som�

schaktplanen�i�förfrågningsunderlaget�baseras�på.��
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�
Figur�6.7� Uppmätta�och�interpolerade�(MVS)�halter�av�PAH�på�0�1�m�djup�som�

schaktplanen�i�förfrågningsunderlaget�baseras�på.��

�
Figur�6.8� Uppmätta�och�interpolerade�(MVS)�halter�av�PAH�på�6�7�m�djup�som�

schaktplanen�i�förfrågningsunderlaget�baseras�på.���
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För�att�styra�miljökontroll�och�schaktning�under�entreprenaden�delades�området�
in�i�ett�rutsystem�om�10�x�10�meter.�Klassningen�av�jord�inom�rutorna�baseras�på�
utförda� analyser� och� en� tolkning� av� föroreningssituationen� enligt� kartredo�
visningen�ovan�och�redovisades�på�en�schaktplan�med�följande�märkning:�

� A:�Uppgrävda�massor�som�kan�utnyttjas�för�återfyllnad�

� B:� Täckskiktsmassor� till� Aringsåsdeponin� (B�massor� under� grundvatten�
ytan�omhändertas�på�mottagningsanläggning)�

� C:�Omhändertagande�på�mottagningsanläggning�

� D:�Farligt�avfall�

Schaktplanen� utgör� ett� underlag� för� hur� entreprenörens� arbete� ska� styras� och�
ingår�i�förfrågningsunderlaget,�se�figur�6.9�för�ett�exempel�på�0�0,5�meters�djup.�

Haltgränser�för�sanering�av�PAH�och�arsenik�ges�i�kapitel�7,�där�mätbara�åtgärds�
mål�och�åtgärdskrav�summeras.��

Klassificering av schaktmassor vid sanering av Elnaryd 1:16 Schaktdjup 0-0,25 m under mark
Area 10 x 10 meter per ruta

cAB cB cC cC cE cF cG cH cI cJ cK cL cM cN cO cP cQ cR cS cT
151 A C C B C
150 A B C C B B
149 A B C C A A
148 A B B A A A
147 B C C C C B A
146 A C C C C C B
145 A C C D D D C
144 A B C D D C
143 A B C C C B
142 A A A A C C C C C
141 B B D C C C C C C
140 A C C C C C C
139 A C C C C C C
138 A C C C C C C
137 A C C B B B C
136 A C C A C B A
135 A C C C C C B
134 A B C C C C C C
133 A B C C C C C C C C
132 A B C A B B B B C C C C C A
131 B B C C C C B B B C C C C B
130 B B C C C C B B B B B C C C
129 A B B B B B B C C C
128 A B B C C B B B B
127 A B B A
126
125
124
123 A C B A A
122 A B C C C A
121 A B C C C A
120 A B C C C B
119 A B B C C C B
118 A B C C C C
117 A C C B B C C
116 A B B C C C B B C
115 A B B B B C C C B A A
114 A B B B B B A
113 A B B C B A
112 A C C C A
111 A C C C A
110 A C C C A �

Figur�6.9� Exempel�på�schaktplan�för�0�0,5�meter�under�markytan�(ur�förfrågnings�
underlaget�för�entreprenaden).�Rutor�med�bokstav�B�D�schaktas�bort�
men�omhändertas�på�olika�sätt,�A�massor�är�rena�och�friklassas.��
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Från�gjorda�analyser�och�bedömd�utbredning�av�föroreningar�uppskattades�voly�
men�arsenik��och�PAH�förorenad�jord�inom�olika�haltintervall,�se�tabellen�nedan.�
Det�ska�noteras�att�en�andel�av�volymen�är�förorenad�med�både�arsenik�och�PAH.���

Den�totala�volymen�arsenik��och�PAH�förorenad�jord�med�halter�över�de�mätbara�
åtgärdsmålen�uppskattades�till�49�000�m3,�vilket�är�mer�än�dubbelt�så�mycket�än�
det� som� uppskattades� i� de� förberedande� utredningarna� under� 2004.� Av� detta�
bedömdes�17�800�m3�utgöras�av�B�massor,�C�massor�ca�28�000�m3�och�D�massor�
ca� 2�200� m3.� Ytterligare� 19�000� m3� A�massor� uppskattades� tillkomma,� dvs.� rena�
massor�som�kan�användas�för�återfyllnad�men�som�måste�schaktas�om�för�att�nå�
förorening.��

I�figur�6.10�och�figur�6.11�visas�fördelningen�av�förorenad�jord�på�olika�djup.�Även�
i�detta�fall�baseras�mängderna�på�gjorda�interpoleringar�i�MVS.�
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Figur�6.10� Volym�arsenikförorenad�jord�på�olika�djup�(baserat�på�Swecos�

presentation,�bilaga�4).�
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Figur�6.11� Volym�PAH�förorenad�jord�på�olika�djup�(baserat�på�Swecos�

presentation,�bilaga�4).�
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6.6.2 Förfrågningsunderlag��

Förfrågningsunderlaget� formulerades� som� ett� traditionellt� förfrågningsunderlag�
för�utförandeentreprenad�enligt�AB�926�med�ingående�länsvattenbehandling�som�
en� totalentreprenad�enligt�ABT�96.�Det�beslutades�att�miljökontrollen�och�klass�
ning�av�massor�skulle�utföras�av�entreprenören,�vilket�framför�allt�motiverades�av�
samordningsskäl�och�risk�för�kostsamma�stillestånd�för�beställaren.�

Förfrågningsunderlaget� för� efterbehandlingsentreprenaden� omfattade� följande�
handlingar:��

� Allmänna� bestämmelser� (AB� 92)� avseende� byggnads�,� anläggnings�,� och�
installationsarbeten�(bifogades�ej�förfrågningsunderlaget)�

� Särskilda�ersättnings��och�mätningsregler�(bifogades�ej)�

� MER�2002�Anläggning�(bifogades�ej)�

� Anbudsinbjudan.�

� Administrativa�föreskrifter.�

� Upphandlingsföreskrifter.�

� Beskrivningar�

- Mängdbeskrivning�samt�klassificering�av�schaktmassor�inför�sanering�av�
fastigheten� Elnaryd� 1:16,� utförd� från� interpoleringar� av� förorenings�
utbredningen�(schaktplan).�

- Teknisk�PM�–�Spontningsarbeten.�

- Kravspecifikation�för�länsvattenbehandling.�

- Kravspecifikation�för�kontrollprogram�vid�marksanering.�

� Ritningar:��

- Plan,�bef.�förhållanden�

- Plan,�nytt�dike,�spont,�förorenade�dikessediment�och�schaktbotten�

- Tvärsektioner�schaktbotten�

- Plan,�återställningsplan�

- Tvärsektioner,�återställning�sekt�110�128�

- Tvärsektioner,�återställning�sekt�130�150�

- Kartor�med�interpolerad�utbredning�av�föroreningarna�arsenik�och�PAH�i�
jordprofilen.�Arsenik:�Bilaga�7:1�7:8,�PAH:�Bilaga�8:1�8:8.�

- Plan,�utsläppspunkt�länsvatten.�

� Övriga�handlingar:��

- Huvudtidplan��

- Organisation�under�genomförandefasen�

- Rapport� –� Geoteknik� (RGeo):� Förberedande� geoteknisk� undersökning�
inför�marksanering.�

                                                 
6�Allmänna�bestämmelser�avseende�byggnads�,�anläggnings��och�installationsarbeten�
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- Grundvattennivåer�i�Elnaryd�

- Översiktskarta�

- Stomme�till�arbetsmiljöplan.�

- Formulär�till�anbud�

Anbudsinbjudan,� administrativa� föreskrifter� och� upphandlingsföreskrifter� togs�
fram� av� beställaren� och� dennes� projektstöd,� övriga� handlingar� togs� fram� av�
upphandlad�konsult.�Upphandlingen�annonserades�i�OPIC�och�TED.�

6.7 Erfarenheter�och�avvikelser�

Under� entreprenaden� framkommer� att� resultaten� från� projekteringen� avseende�
utbredning�och� föroreningsdjup�skiljer� sig�mot�uppmätta�halter� i�miljökontrollen�
och� den� resulterande� klassningen� av� massor.� Djupt� liggande� arsenikförorening�
kunde� inte� spåras� trots� kompletterande� kannprovtagning� i� entreprenadskedet.�
Det� befaras� därför� att� utförd� skruvborrning� under� projekteringen� kan� ha� kors�
kontaminerat�prov�mellan�olika�djup�och�gett�missvisande�höga�arsenikhalter�på�
större� djup.� Risken� för� detta� bedömdes� under� projekteringen� och� befanns� vara�
liten�då�uttagna�homogena�och�sandiga�jordprov�betecknades�som�säkra�med�lite�
eller�inget�material�som�ramlade�av�skruven�vid�provtagning.��

En�viktig�erfarenhet�av�detta�är�att�jordprovtagning�med�skruvborr�på�större�djup�
under� grundvattenytan� bör� utföras� med� försiktighet.� Olika� metoder� bör� testas�
som�alternativ� till� eller� i� kombination� med�skruvborrning,� t.ex.� foderrörsdrivning�
med� skruvborrning,� kannprovtagning� eller� annan� form� av� provtagning� med� liten�
risk� för�korskontaminering�mellan�nivåer.�Provtagning�med�kannborr�utnyttjades�
senare�under�entreprenaden�och�verkade�fungera�och�ge�korrekta�resultat.�

Projekteringen�startade�i�april�2005�och�skulle�ursprungligen�vara�klar�i�november�
2005.� Projekteringen� kunde� färdigställas� i� maj� 2006,� ca� ett� halvår� efter� den� ur�
sprungliga� tidplanen.� Projekteringskostnaden� för� de� arbeten� som� ingick� i� kon�
traktsarbetena�överskred�marginellt�budgeten.�På�grund�av�att� en� större�mängd�
och�djupare� liggande�förorening�påträffades�fick�projekteringen�utökas�med�mer�
omfattande�provtagningar,�utredningar�om�alternativa�åtgärder,�m.m.�vilket�resul�
terade�i�att�den�totala�projekteringskostnaden�ungefär�fördubblades.��

På� grund� av� problem� med� leverans� och� dokumentation� av� analysresultat� byttes�
analyslaboratorium� för� miljöövervakningen� (grund�� och� ytvatten)� under� inled�
ningen�av�projekteringen.�Överlappande�analyser�gjordes�vid�ett�par�tillfällen�för�
att�klargöra�eventuella�skillnader�mellan�de�två�laboratorierna.�

6.8 Dokumentation�

De�förberedande�undersökningarna�redovisades�i�följande�rapporter:��

Kompletterande� undersökningar� inför� projektering� och� sanering� av� Elnaryd� f.d.�
impregneringsanläggning� i� Alvesta� kommun,� Kemakta� AR� 2004�18,� Gabriella�
Fanger,�Michael�Pettersson�och�Karin�Jonsson.�Slutversion�2004�12�14.�

Framtagande� av� haltgränser� för� användning� av� massor� från� Elnaryd� f.d.�
impregneringsanläggning� vid� sluttäckning� av� Alvesta� kommunala� avfallsupplag,�
Kemakta� AR� 2003�13,� Gabriella� Fanger,� Mark� Elert� och� Sara� Södergren,�
Slutversion2003�09�19.�
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Kemakta,�2003b.�PM���Förtydligande�till�rapport�”Framtagande�av�haltgränser�för�
användning�av�massor�från�Elnaryd�f.d.�impregneringsanläggning�vid�sluttäckning�
av� Alvesta� kommunala� avfallsupplag”,� Kemakta� 2003�09�19,� Kemakta,� 2003�10�
28,�Gabriella�Fanger,�Mark�Elert.�

Konsekvenser� för�deponering�av�en�ökad�volym� jordmassor� från�Elnarydområdet�
på� Aringsåsdeponin,� Projekt� Elnaryd,� Gabriella� Fanger� och�Mark� Elert,� Kemakta�
Konsult�AB,�2005�09�07.�

Bedömning�av�risker�med�upptag�av�arsenik�i�växtlighet�på�impregneringsområdet�
i�Elnaryd�och�eventuella�krav�på�omhändertagande�efter�röjning.�Projekt�Elnaryd,�
Gabriella�Fanger,�Kemakta�Konsult�AB,�2005�02�11.�

Resultatet�av�projekteringen�redovisades�i:��

Förfrågningsunderlag�för�entreprenad,�se�beskrivning�i�avsnitt�6.6.2.�

Övriga�arbeten�under�pågående�projektering�redovisas�i�följande�rapporter:��

Reviderad� riskbedömning� och� riskvärdering� för� Elnaryd� f.d.� impregnerings�
anläggning,�Alvesta�kommun,�Kemakta�Konsult�AB,�2005�11�25,�Gabriella�Fanger,�
Karin� Jonsson,� Mark� Elert,� Bertil� Grundfelt� och� Lars� Olof� Höglund,� Kemakta�
AR�2005�24.�

PM�2005�11�01,�Elnaryd���Alternativa�efterbehandlingsåtgärder� inom�fastigheten�
Elnaryd�1:16,�Sweco�Viak.��

Förslag�till�PAH�analys�i�jord�under�projektering�och�entreprenad,�Projekt�Elnaryd,��
Gabriella�Fanger,�Karin�Jonsson,�Mark�Elert,�Kemakta�Konsult�AB,�2005�04�28.�

Resultat� av� grundvattenprovtagning� på� fastighet� Elnaryd� 1:28,� Projekt� Elnaryd,�
Gabriella�Fanger�och�Lars�Olof�Höglund,�Kemakta,�2005�08�31.�



�
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7 Åtgärdsmål�och�åtgärdskrav�för�sane�
ringen�

Under�projekteringen�fastställdes�slutliga�mätbara�åtgärdsmål�och�åtgärdskrav�för�
efterbehandlingen�av�markområdet�i�Elnaryd�i�Alvesta�kommun.�Kraven�inkluderar�
haltgränser�för�bortgrävning�av�jord�och�dikessediment,�haltgränser�för�renat�läns�
hållningsvatten� innan� utsläpp� i� recipient,� m.m.� En� redovisning� av� viktiga�
åtgärdsmål��och�krav� inklusive�de�övergripande�åtgärdsmålen�för�området�görs� i�
detta�kapitel.�

7.1 Övergripande�åtgärdsmål�

Övergripande� åtgärdsmål� togs� fram� i� huvudstudien� 2002� och� fastställdes� av�
huvudmannen� efter� en� reviderad� riskvärdering� i� samband� med� projekteringen�
under� 2005.� Övergripande� åtgärdsmål� beskriver� vilket� syfte� man� har� med� sane�
ringen,� t.ex.� hur� området� är� tänkt� att� användas� och� vilket� skydd� exponerade�
grupper�av�människor�och�omgivande�miljö�ska�ha.��

Följande� övergripande� åtgärdsmål� är� beslutade� för� Elnaryd� f.d.� impregnerings�
område:�

� Dricksvattenbrunnar�ca�400�meter�nedströms�området�ska�skyddas� från�föro�
reningar� p.g.a.� spridning� från� industritomten.� Spridning� ska� inte� leda� till� att�
dricksvattennormen� överskrids� i� brunnarna.� För� arsenik� som� är� styrande� för�
riskerna�är�dricksvattennormen�10�μg/l.��

� Ett�allmänt�grundvattenskydd� för� regionen�ska� finnas�eftersom�förutsättning�
arna� för� grundvattenuttag� är� goda.� Tagelåsen� som� löper� genom� industri�
området�går�samman�med�Alvestaåsen�några�hundra�meter�öster�om�industri�
området.��

� Inga� hälsorisker� ska� finnas� vid� vistelse� på� området� vid� markanvändning� för�
industrimark.��

Området�avses�även� fortsättningsvis�användas� för� industriverksamhet�av�Södra� i�
enlighet�med�nuvarande�verksamhet.�Med�hänsyn�till�markanvändningen�på�om�
rådet�som�industrifastighet�har�kraven�på�skydd�av�växtlighet�och�markbiologiska�
processer�bedömts�vara�låga.�

7.2 Mätbara�åtgärdsmål�

Formulering�av�s.k.�mätbara�åtgärdsmål�innebär�en�konkretisering�av�hur�de�över�
gripande�åtgärdsmålen�ska�nås.��

För� att� undersöka� hur� de� övergripande� åtgärdsmålen� skulle� nås� gjordes� sprid�
ningsberäkningar� och� modellsimuleringar� bl.a.� med� framtagen� riktvärdesmodell�
som�visade�att�spridningen�av�arsenik�måste�reduceras�med�ca�80�%�till�mindre�än�
3�kg/år.�Utspädningen�av�förorenat�vatten�från�markområdet�har�uppskattats�till�
ca�10�gånger�i�grundvattnet�några�hundratal�meter�nedströms�fastigheten.�Detta�
ska�säkerställa�att�dricksvattennormen�för�arsenik�(10�μg/l)�inte�överskrids�på�sikt.��

Spridningen�från�det�förorenade�området�innan�saneringen�uppskattades�till�ca�5��
15�kg/år�och�det�har�bedömts�att�högre�läckage�inte�kan�uteslutas�på�längre�sikt�
under� vissa� hydrologiska� och� kemiska� förhållanden.� Kravet� på� riskreduktion�
avseende�spridning�utgör�ett�mätbart�åtgärdsmål.�Den�riskreduktion�som�krävs�för�
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arsenik�kommer�även�att�leda�till�tillräcklig�riskreduktion�för�PAH.�Spridningen�av�
de�organiska�PAH�föreningarna�har�befunnits�vara�begränsad�i�dagsläget.��

För�att�nå�önskad�riskreduktion�avseende�spridning�har�mätbara�åtgärdsmål�även�
formulerats�som�acceptabla�resthalter�för�arsenik�och�PAH�16�i�jorden.��

De�mätbara�åtgärdsmålen�för�Elnarydområdet�för�att�reducera�hälsoriskerna�och�
nå� önskad� reduktion� av� spridningen� redovisas� i� tabell� 7.1� (Kemakta,� 2006).� Åt�
gärden�omfattar�urgrävning�av�jord�ner�till�ca�sju�meters�djup�inom�ett�delområde�
som� spontas� och� till� ca� 2� meters� djup� utanför� det� spontade� området.� Åtgärds�
målen�är�generellt�sett�strängare�för�ytjorden.��

Enligt� resultatet� av� olika� riskbedömningar� kan� arsenik� inom� mindre� delområden�
lämnas�utan�åtgärd�på�större�djup� (>2�m)� utan�att�den�kvarvarande�spridningen�
från�restförorenad�jord�blir�oacceptabel.��

Tabell�7.1�� Mätbara�åtgärdsmål�(acceptabla�resthalter�i�jord)�för�marken�inom�
fastighet�Elnaryd�1:16.� �

� Arsenik� Summa�PAH�16
Djup� Inom�spont� Utanför�spont Inom�spont Utanför�spont�
� mg/kg�TS� mg/kg�TS� mg/kg�TS� mg/kg�TS�
0�1�m� <15� <15 <20 <20�
>1�m*� <15� <40 <40 <40�
� *vissa�delområden�och�djup�>2�m�lämnas�utan�åtgärd�
�
Utöver� åtgärder� för� impregneringsområdet� ska� urschaktning� även� ske� av� en� av�
jordvallarna�på�området�samt�av�sediment�i�avledande�diken�enligt:��

� Urschaktning� av� jord� i� den� norra� delen� av� den� stora� jordvallen� på� områdets�
östra�delar�sker�efter�ett�åtgärdsmål�på�15�mg/kg�TS�för�arsenik.�

� Urschaktning� av� sediment� i� avledande� diken� från� området� sker� efter� ett� åt�
gärdsmål� på� 15� mg/kg�TS� för� As� och� 20� mg/kg�TS� för� PAH�16,� ner� till� 40� cm�
djup.�

Den�föreslagna�åtgärden�innebär�att�ca�90�%�av�de�totala�arsenikmängderna�och�
95�%� av� kreosotmängderna� tas� bort� från� området� genom� bortgrävning� av� föro�
renad�jord.�Åtgärden�har�bedömts�leda�till�en�reduktion�av�spridningen�av�arsenik�
med�ca�80�%�till�mindre�än�3�kg/år,�vilket�är�det�krav�på�riskreduktion�som�ställs�
för� att� spridning� på� sikt� inte� ska� leda� till� oacceptabla� föroreningshalter� i� dricks�
vattenbrunnar� nedströms� området.� PAH�föreningar� från� kreosot� sprids� inte� i�
samma� omfattning� som� arsenik.� I� de� utförda� utredningarna� konstateras� att�
föreslagen�åtgärd�med�mycket�stor�marginal�kommer�att�reducera�spridningen�av�
kreosot� på� kort� och� lång� sikt.� Viss� osäkerhet� föreligger� kring� ställvis� djupare�
liggande�PAH�och�eventuell�nedträngning�i�berg�som�inte�har�undersökts.�

Resultatet� av� utredningarna� pekade� även� mot� att� den� planerade� sanerings�
åtgärden� var� relativt� ambitiös� och� gav� en� viss� marginal� att� lämna� ytterligare�
volymer� förorenad� jord� vid� genomförandet.� Beslut� om� detta� fattas� av� huvud�
mannen�och�dennes�miljökontrollant. 
För� ytterligare� information� om� bakgrunden� till� de� mätbara� åtgärdsmålen� se�
tidigare� undersökningar� och� utredningar;� främst� Kemakta� 2005,� Kemakta� 2006�
och�förfrågningsunderlaget�för�entreprenaden�(resultat�av�Swecos�projektering).�
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7.3 Åtgärdskrav�

I�nedanstående�text�listas�de�åtgärdskrav�som�ställdes�på�schaktning,�hantering�av�
uppgrävda� massor� samt� för� användningen� av� en� viss� del� av� de� uppgrävda�
massorna�på�Aringsåsdeponin.�Åtgärdskraven�beskriver�detaljerat�hur�de�mätbara�
åtgärdsmålen� ska� uppnås� och� utgör� viktiga� förutsättningar� för� framtagandet� av�
förfrågningsunderlaget� samt� för� utförandet� av� entreprenaden.� Kraven� omfattar�
direktiv�för�hur�man�säkerställer�att�de�acceptabla�resthalterna�uppnås.�

7.3.1 Åtgärdskrav�vid�schaktning�

Vilka�ytor�som�avses�schaktas�framgår�av�de�schaktplaner�som�togs�fram�för�olika�
djup�i�förfrågningsunderlaget�för�entreprenaden.��

Provtagning�och�analys�av�jord�för�klassning�av�massor�sker�på�följande�sätt:��

� Inom� fastställt� rutnät� om� 10� x� 10� meter� provtas� fem� punkter� med� uttag� av�
samlingsprov� halvmetersvis,� eller� över� 25� cm�skikt� i� den� översta� halvmetern.�
Resultaten� från� en� s.k.� variabilitetsanalys� användes� för� att� fastställa� antalet�
erforderliga�prov�per�enhetsvolym�för�att�klassa�massorna�på�ett�korrekt�sätt�
(jfr.�avsnitt�9.8.3�och�avsnitt�9.11.1).�

� Kontroll�av�föroreningsinnehåll�i�jordmassor�utförs�genom�sammanslagning�av�
de� fem� delproven� för� analys� av� ett� samlingsprov.� Varje� samlingsprov� repre�
senterar� därmed� en� enhetsvolym� (SEV)� om� inledningsvis� 50� m3,� alternativt�
25�m3.��

� Schaktbotten�och�schaktväggar�samt�slänter�undersöks�fortlöpande�för�att�av�
gränsa�föroreningen�i�yt��och�djupled.�

� Om�åtgärdsmålen�överskrids� ska�schaktning�generellt� sett� fortsätta.�På�grund�
av�vad�som�konstaterades�angående�säkerhetsmarginalen� i� föreslagen�åtgärd�
kan� vissa� enhetsvolymer� med� halter� som� överskrider� åtgärdsmålen� lämnas�
kvar� vid� speciella� skäl.� Beslut� om� att� fortsätta� schaktningen� under� förordat�
schaktdjup�fattas�av�beställaren�i�entreprenadskedet.��

Schaktning�utförs�med�följande�krav:�

� Schaktning�i�den�översta�metern�ska�ske�efter�en�indelning�om�skikt�på�25�cm�
på� djupet� 0�0,5� meter,� därefter� halvmetersvis.� Sammanblandning� med� jord�
från�underlagrande�skikt�bör� inte�ske.�Detta�krav�ställs�eftersom�mycket�höga�
halter�av�arsenik�finns�i�det�ytligaste�markskiktet�och�i�vissa�områden�finns�ett�
tydligt�avtagande�med�djupet�i�den�översta�metern.�

� Schaktning� under� grundvattenytan� ska� undvikas.� Mindre� schaktarbeten� kan�
tillåtas� till� ett� djup� av� maximalt� en� meter� under� grundvattenytans� nivå� vid�
schakttillfället.��

� Förorenad� jord� utanför� sponten� på� djup� 2�7� meter� kvarlämnas� på� området.�
Om� mätningar� i� schaktbotten� på� 2� meters� djup� ger� arsenik�� eller� PAH�halter�
som�är�högre�än�åtgärdsmålen� (40� mg�As/kg�TS� respektive�40� mg�PAH�16/kg�
TS)� kan� urschaktning� fortsätta� om� grundvattenytans� läge� medger.� Beslut� om�
att� fortsätta� under� förordat� schaktdjup� fattas� av� beställaren� i� entreprenad�
skedet.��
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7.3.2 Åtgärdskrav�avseende�hantering�av�uppgrävda�massor�

Klassificering�av�jordmassor�som�på�grund�av�föroreningshalt�ska�deponeras�görs�
utifrån�förutbestämd�destinations�mottagningskrav.�Baserat�på�enhetsvolymernas�
klasser�schaktas�varje�enhetsvolym�separat�så�att�sammanblandning�av�material�
med�olika�klasser�undviks.�Klassning�av�massor�görs�enligt�haltkriterier�i�tabell�7.2.�
Omhändertagande�sker�enligt�tabell�7.3.��

Tabell�7.2�� Indelning�av�schaktade�massor�i�fyra�klasser�för�olika�hantering.��

�� Arsenik� Summa�PAH�16 Övriga�ämnen�

��

Massornas�läge�i�
förhållande�till�

grundvattenytan � �
Klass� Ovan� Under � �
�� mg/kg�TS� mg/kg�TS mg/kg�TS mg/kg�TS�
A3)� <�15� � <�20 <�KM1)�
B4)� 15���<�50� 15���<�50 20���<�100 KM1)���<�MKM2)�
C� 50���1000� 50�–�1000 100���2000 MKM2)���5*MKM2)�
D� >1000� >1000 >�2000 >�5*MKM2)�
1)�Känslig�markanvändning�enligt�Naturvårdsverkets�riktvärden�
2)�Mindre�känslig�markanvändning�enligt�Naturvårdsverkets�riktvärden�
3)�Massor�som�återläggs�inom�området.�
4)�Massor�till�Aringsåsdeponin�
�

Tabell�7.3� Hantering�och�omhändertagande�av�schaktade�massor.�

Klass� Destination�

A� Uppgrävda�massor�som�kan�utnyttjas�för�återfyllnad

B� Täckskiktsmassor�till�Alvesta�kommuns�deponi�(endast�massor�över�
grundvattenytan)�

B� Omhändertagande�av�avfallsbolag�(massor�under�grundvattenytan)�

C� Omhändertagande�av�avfallsbolag

D� Farligt�avfall�

 

7.3.3 Åtgärdskrav�för�användning�av�massor�på�Aringsåsdeponin�

Följande�åtgärdskrav�togs�fram�för�användning�av�lätt�förorenade�massor�för�
täckning�av�delar�av�Aringsåsdeponin:�

� Massor� i� haltintervallet� <50� mg� As/kg� TS� och� <� 100� mg�PAH�16/kg�TS� som�
schaktas� ur� från� nivåer� över� grundvattenytan� används� för� täckning� av� ett�
delområde�inom�Aringsåsdeponin.��

� Massor� som�härrör� från�djupnivåer�under�grundvattenytans�normala� läge� (ca�
1�meter�under�markytan)�får�inte�placeras�på�Aringsåsdeponin.�

� Den� totala� volymen� jord� som� kan� placeras� i� deponins� skyddsskikt� uppskattas�
till�ca�7�300�m3.�Denna�volym�kan�utökas�upp�till�ca�30�000�m3�om�mer�jord� i�
det� aktuella� haltintervallet� och� relevanta� djup� (ovan� grundvattenytan)� på�
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träffas� inom�området.�Om�så�skulle�ske�fattas�beslut�om�hantering�först�efter�
samråd�med�tillsynsmyndigheten.�

� Massorna� ska� placeras� över� en� så� liten� yta� som� möjligt,� men� maximalt� över�
35�000�m2.��

� Materialet�ska�användas�i�skyddstäckningen�ovan�tätskiktet�och�får�ej�placeras�
ytligare�än�30�cm�från�ytan.�

� För�att�undvika�risk�för�reducerande�förhållanden�bör�förorenade�massor�från�
Elnaryd�placeras�så�högt�upp�som�möjligt�i�täckskiktet�på�Aringsåsdeponin.��

� Inblandning�av�bark�och�annat�organiskt�material�eller�kalk�ska�ej�ske�då�detta�
eventuellt� kan� öka� urlakningen� av� arsenik.� Inblandning� av� kalk� får� inte� heller�
ske�i�massor�som�placeras�ovanpå�Elnarydmassor.��

7.4 Dokumentation�

Riskbedömning�för�avgränsning�av�spontområde�och�användning�av�jordmassor�
på�Aringsåsdeponin�–�efterbehandlingsentreprenad�Projekt�Elnaryd.�
Gabriella�Fanger,�Karin�Jonsson�och�Mark�Elert,�Slutversion,�2006�04�26,��
Kemakta�AR�2006�07.�



�
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8 Upphandling�av�entreprenad�

8.1 Förutsättningar�

Förfrågningsunderlaget� som� togs� fram� i� projekteringen� (se� avsnitt� 6.6.2)� formu�
lerades� för� en� utförandeentreprenad� enligt� AB� 92� med� ingående� länsvattenbe�
handling�som�en�totalentreprenad�enligt�ABT�96.�

Entreprenaden� omfattade� klassificering,� schaktning� och� borttransport� av� föro�
renade� jordmassor� till�mottagningsanläggning�samt�återfyllning�av�området�med�
rena�massor.�Sanering�av�ett�avledande�dike�nedströms�fastigheten�ingick�också.�I�
upphandlingsförutsättningarna� ingick� att� upphandlad� entreprenör� skulle� ansvara�
för�miljökontrollen�och�klassning�av�massor.�

Huvudmannen� konstaterade� tidigt� att� kritiska� faktorer� för� ett� lyckat� genomför�
ande�var�hur�väl�grundvattenavledningen�genom�spontning�samt�vattenreningen�
skulle� fungera.� Problem� med� tillfälligt� mycket� höga� grundvattennivåer� inom�
området� minskades� genom� att� huvudmannen� föregående� entreprenadens� start�
ombesörjde�omledning�av�en�bäck�uppströms�området.��

Organisationen�för�upphandlingen�framgår�av�flödesschemat�i�figur�8.1.�

�

�

�

Figur�8.1� Organisation�under�entreprenadupphandlingen.�

�

8.2 Förfrågningsunderlag��

Förfrågningsunderlagets�innehåll�redovisas�i�kapitel�6.�

8.3 Anbudsgivare�

Sex� anbudsgivare� lämnade� in� anbud� innan� anbudstidens� utgång,� 2006�07�06,�
varav�två�även�lämnade�sidoanbud.���

8.4 Utvärderingsresultat�

Inkomna�anbud�låg�i�storleksordningen�40,9�till�54,3�miljoner�kronor,�se�figur�8.2.��



 

Slutrapport�och�erfarenhetsåterföring���Elnaryd�marksanering� 68 

 
Figur�8.2�� Inkomna�anbudspriser�för�marksanering�av�den�f.d.�

impregneringstomten�i�Elnaryd.�

För� utvärderingen� av� anbuden� värderades� nedanstående� fem� kriterier,� med�
angiven�viktning:�

� Anbudssumma,�65�%.�

� Anbudsgivarens�organisation�och�dess�förmåga,�utbildning�och�erfarenhet�
av� likvärdiga� uppdrag� med� angivande� av� referenser,� 20� %.� Särskild� vikt�
läggs� vid� föreslagen� miljökontrollorganisations� förmåga,� kompetens� och�
erfarenhet.�

� Teknik�och�metod�för�genomförandet�av�entreprenaden,�5�%.�

� Teknik� och� metod� för� genomförandet� av� entreprenaden� avseende�
länsvattenbehandling,�5�%.�

� Kvalitets��och�miljöledningssystem,�5�%.��

För�samtliga�kriterier�utom�anbudssumman�tilldelades�inlämnade�anbud�ett�betyg�
inom�skalan�0�5�efter�hur�väl�de�uppfyllde�kommunens�önskemål,�där:�

5�=�Mycket�bra�stort�mervärde,�mycket�bättre�än�medeltalet.�
4�=�Bra�visst�mervärde�något�bättre�än�medeltalet.�
3�=�Medeltalet.�
2�=�Mindre�bra�något�sämre�än�medeltalet.�
1�=�Klart�sämre�än�medeltalet.�
0�=�Inget�svar�eller�bristfälligt�redovisat.�

För�att�jämföra�anbuden�beräknades�en�sammanlagd�s.k.�prispoäng.�Prispoängen�
för�anbudssumman�beräknades�enligt�följande:��

� Prispoäng�anbudspris�=�0,65�*�anbudssumma�

Prispoäng�för�mjuka�parametrar�beräknades�enligt�följande:��

� Prispoäng�mjuka�parametrar�=�viktning�*�poäng/maxpoäng�*�
anbudssumma,�där�poäng�=1�5�och�maxpoäng�=5.��
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Den�sammanlagda�prispoängen�beräknas�på�följande�sätt.���

� Sammanlagd�prispoäng�=�prispoäng�anbudspris���prispoäng�mjuka�
parametrar.�

Det�ekonomiskt�mest�fördelaktiga�anbudet�är�det�som�erhåller�lägst�poängpris.�

Poängsättningen�för�de�olika�kriterierna�(förmåga/utbildning/erfarenhet,�genom�
förande� av� entreprenaden,� genomförande� av� länsvattenbehandlingen� samt�
kvalitets��och�miljöledningssystem)�framgår�för�de�olika�anbudsgivarna�i�tabell�8.1.�
För�anbud�2�saknades�CV�för�ombud�och�projektledare.�

�

Tabell�8.1� Poängsättning�för�olika�bedömningskriterier.��

�� Poäng

��
Organisa�

tion
Genom�
förande

Länsvatten�
behandling

Kvalitet�
och�miljö�

Vikt� 0,15 0,1 0,05 0,05�
Anbudsgivare�1 3,75 3 3 5
Anbudsgivare�2 2,2 3 3 4
Anbudsgivare�2�(sido)� 2,2 2 3 4
Anbudsgivare�3 3,7 4 3 5
Anbudsgivare�4 3,95 4 3 5
Anbudsgivare�5 3,65 4 3 4
Anbudsgivare�6 4,6 4 3 3
Anbudsgivare�6�(sido)� 4,6 4 3 3
 
Exempel�på�underlaget�för�poängsättningen�för�förmåga,�utbildning�och�
erfarenhet�för�projektledare�och�miljökontrollansvarig�ges�i�tabell�8.2.�
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Tabell�8.2� Underlag�för�poängsättning�för�förmåga,�utbildning�och�erfarenhet�för�
projektledare�och�miljökontrollansvarig.��

� Projektledare�
� Förmåga�� Utbildning Erfarenhet
Anbud�1� Uppfyller�krav� Uppfyller�krav Få�projekt�av�aktuell�typ�
Anbud�2� CV�saknas� CV�saknas CV�saknas
Anbud�3� Uppfyller�krav� Uppfyller�krav Få�projekt�av�aktuell�typ�
Anbud�4� Uppfyller�krav� Uppfyller�krav Få�projekt�av�aktuell�typ�

Anbud�5� Uppfyller�krav� Uppfyller�krav
NN�inga�och�MM�många�
projekt�av�aktuell�typ

Anbud�6� Uppfyller�krav� Uppfyller�krav
Ett�stort�antal�referensprojekt�
av�aktuell�typ

� Miljökontrollansvarig
� Förmåga�� Utbildning Erfarenhet

Anbud�1� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�Ej�
SGF�kurs

Flera�referenser�av�
miljökontroll

Anbud�2� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�Ej�
SGF�kurs

Få�eller�inga�referenser�av�
miljökontroll

Anbud�3� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�
Miljökurser�SGF Några�miljökontrollreferenser�

Anbud�4� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�Ej�
SGF�kurs

Inga�referenser�av�
miljökontroll

Anbud�5� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�Ej�
SGF�kurs Några�miljökontrollreferenser�

Anbud�6� Uppfyller�krav�
Uppfyller�krav.�
SGF�kurs

Flera�referenser�av�
miljökontroll

 

För�Kvalitet�och�miljö�gavs�poängsättning�enligt�följande:�

� Kvalitetscertifiering�kvalitet�9001�+�miljöcertifiering�14001:�5poäng.�
� Kvalitetscertifiering�kvalitet�9001�+�eget�miljöledningssystem:�4�poäng.�
� Eget�kvalitetsledningssystem�+�miljöcertifiering�14001:�4�poäng.�
� Eget�kvalitetsledningssystem+�eget�miljöledningssystem:�3�poäng.�

För�genomförandebeskrivning�av�länsvattenbehandling�gavs�poängsättning�enligt�
följande:�

� Anbud�1:�Betyg�3.�Motivering:�Uttömmande�och�väl�genomtänkt�
beskrivning�av�länsvattenhanteringen.�Utfört�reningsförsök.�

� Anbud�2�inkl�sidoanbud:�Betyg�3.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�
förfarandet�bra.�Stora�bassängvolymer.��

� Anbud�3:�Betyg�3.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�förfarandet�bra.�
Absorptionsteknik.�

� Anbud�4�Betyg�3.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�förfarandet�bra.�
Stora�sedimenteringsbassänger.�Multifilterteknik.�
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� Anbud�5:�Betyg�3.�Motivering:�Uttömmande�och�väl�genomtänkt�
beskrivning�av�länsvattenhanteringen.�Stora�sedimenteringsbassänger.�
Multifilterteknik.�

� Anbud�6�inkl�sidoanbud:�Betyg�3.�Motivering:�Uttömmande�och�väl�
genomtänkt�beskrivning�av�länsvattenhanteringen.�Robust�och�beprövad�
teknik.�

Anbudsgruppen�konstaterade�att�samtliga�anbudsgivare�hade�redovisat�teknik�för�
att� uppnå� ställda� krav.� Det� gick� inte� att� särskilja� de� olika� anbudsgivarnas� läns�
vattenbehandlingar�utan�alla�bedömdes�klara�uppgiften�lika�bra�och�betyg�tre�gavs�
till�samtliga�anbudsgivare.�

För�genomförandebeskrivning�av�entreprenaden�gavs�poängsättning�enligt�
följande:�

� Anbud�1:�Betyg�3.�Motivering:�Väl�beskrivet�genomförande,�planerade�
brunnars�djupangivelse�ej�möjlig�p.g.a.�bergnivån.�Mycket�intensivt�
arbete,�150�lastbilslass�ut�per�vecka�angivet�och�lika�många�in.�Detta�
kommer�att�krävas�tid�utöver�vad�som�angivits�som�normaltid�i�
förfrågningsunderlaget.�

� Anbud�2:�Betyg�2.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�förfarandet�bra.�
Avser�sortera�massor�för�friklassning�av�grovfraktionerna,�bedöms�som�
tveksamt.��

o Sidoanbud�avser�jordtvätt�på�plats.�Ej�efterfrågat�sidoanbud.�Miljö�
tillstånd�krävs�vilket�medför�senarelagt�färdigställande.�Betyg�2.�

� Anbud�3:�Betyg�4.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�förfarandet�bra.��

� Anbud�4�Betyg�4.�Motivering:�Kortfattad�men�redovisar�förfarandet�bra.��

� Anbud�5:�Betyg�4.�Motivering:�Uttömmande�och�väl�genomtänkt�
genomförandebeskrivning.�Alla�analyser�vid�laboratorium.�

� Anbud�6:�Betyg�4.�Motivering:�Uttömmande�beskrivning.�
Grundvattensänkning�med�wellpoint.�Alla�analyser�via�laboratorium.�
Angivna�enhetsvolymer�stämmer�ej�med�förfrågningsunderlaget.�

o Anbud�6�sidoanbud�:�Betyg�4.��

Den�sammanlagda�prispoängen�efter�viktning�enligt�ovan�beskriven�modell�ges�för�
samtliga�anbud� i� figur�8.3.�Anbud�3,�Vägverket�Produktion,�hade� lägst�poängpris�
dvs.�var�det�ekonomiskt�mest�fördelaktiga�och�antogs�för�entreprenadarbetena.��

�
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Figur�8.3� Inkomna�anbudspriser�för�marksanering�av�den�f.d.�

impregneringstomten�i�Elnaryd.�

 

8.5 Erfarenheter�och�avvikelser�

Då�beställaren�är�en�offentlig�myndighet�ska�upphandlingen�följa�”Lagen�om�off�
entlig�upphandling”�(LOU)�vilket�bl.a.�ställer�krav�på�att�man�i�förfrågningsunder�
laget�tydligt�klargör�hur�utvärdering�av�anbuden�kommer�att�ske�och�vilka�faktorer�
som� bedöms� samt� på� vilket� sätt.� Vid� upphandlingen� av� denna� entreprenad� var�
skillnaden�mellan�de�två�lägsta�anbudsgivarnas�anbudssummor�liten�vilket�gjorde�
att�värderingen�av�de�”mjuka�parametrarna”�fick�vara�mycket�noggrann.�Beslutet�
att� anta� anbudsgivare� nr� 3� accepterades� av� alla� anbudsgivare� och� ingen� över�
klagade�beslutet,�något�som�annars�är�relativt�vanligt.��

En�tydlig�poängmodell�med�på�förhand�klargjorda�bedömningskriterier�och�under�
lag�för�poängsättning�gjorde�utvärderingsarbetet�effektivt�och�transparent.�

Med� hänsyn� till� utfallet� under� entreprenadskedet� rörande� bl.a.� vattenreningen�
konstaterades� att� förfrågningsunderlaget� hade� kunnat� vara� utförligare� på� vissa�
punkter,�viket�diskuteras�mer�i�avsnitt�9.14�och�13.12.1.�

8.6 Dokumentation�

Beslut� togs� i� kommunstyrelsen� och� protokollfördes� 2006�09�12.� Protokoll� för�
anbudsutvärderingen� innehållande� poängsättning� och� motivering� enligt� avsnitt�
8.4�skickades�till�samtliga�anbudsgivare�samma�datum.��

�

�

�
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9 Utförande�av�entreprenad�

9.1 Entreprenörens�kalkylering�

I� sin� planering� och� kalkylering� av� anbudet� beaktade� Vägverket� Produktion� (VVP)�
möjligheterna� att� transportera� förorenade� massor� på� tåg.� Detta� visade� sig� vara�
behäftat� med� kapacitetsproblem� på� grund� av� stormen� Gudrun� som� orsakat� ett�
stort� transportbehov� för�virke� i� regionen.� I�anbudet�valdes� transport�med� lastbil�
och�släp.�

Omhändertagande�av�massor�omfattade� jordtvätt�av�en�andel�av�de� förorenade�
massorna.� Jordtvätten� skedde� på� SAKAB:s� anläggning� i� Vankiva� utanför� Hässle�
holm.��

Entreprenören�fann�en�mottagningsanläggning�som�kunde�omhänderta�ytterligare�
en� klass� massor� utöver� den� klassindelning� som� fanns� i� förfrågningsunderlaget.��
Massor�klass�C1,�dvs.�massor�med�arsenikförorening�upp�till�100�mg/kg�TS,�kunde�
transporteras� för� deponering� på� Häringetorp� i� Växjö.� Detta� innebar� ett� kortare�
transportavstånd� och� för� entreprenören� en� billigare� deponeringskostnad� för�
massor�än�vid�deponering�vid�SAKAB:s�anläggning� i�Vankiva�utanför�Hässleholm,�
dit�övriga�C��och�D�massor�transporterades.�

9.2 Omfattning�och�tider�

Entreprenaden� omfattade� urschaktning� och� deponering� av� ca� 47�000� m3� (ca�
74�000� ton)� förorenad� jord� samt� vidare� transport� till� mottagningsanläggning.�
Ytterligare�drygt�8�000�ton�massor�har�använts�på�Aringsåsdeponin.�Ca�30�000�m3�
jord� klassades� som�rena� och� lämnades� kvar� eller� användes� för� återfyllning� inom�
området.� Av� dessa� skedde� schaktning� och� återfyllning� av� 10�000� m3.� Entrepre�
naden�har�även�inneburit�installation�av�en�spont�samt�uppförande�av�en�vatten�
reningsanläggning� samt� pumpning,� rening� och� utsläpp� av� ca� 39�000�m3� vatten.�
Detaljerade�mängder�framgår�av�bilaga�3.��

Entreprenaden�startade� i�september�2006�och�slutbesiktning�skedde� i�november�
2007�efter�drygt�ett�års�genomförandetid.�Själva�schaktarbetena�startade�i�mitten�
av� januari�2007�och�det�sista� lasset�med�förorenade�massor�gick�till�Vankiva�den�
10�oktober�2007.�Mer�detaljer�om�utförandetider�ges�i�tabell�9.1�se�även�bilaga�5�
för�VVP:s�produktionstidplan.�
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�

Tabell�9.1�� Summering�av�utförandetider�för�entreprenaden�på�Elnaryd�f.d.�
impregneringsanläggning�i�Alvesta�kommun.��

Moment� Månad� Start�avslut�
(yvv)�

Period�med�
avbrott�

Etablering�av�bassäng� dec� 649�705 �
Svetsning�av�duk�i�bassäng� dec� 651 �
Etablering�av�utloppsledning� dec�jan� 650�703 �
Schaktning�av�jord� jan�sep� 702�729 �
Borttransport�av�jord�� feb�okt� 707�741 �
Installation�av�spont� mar�maj� 712�720 11�april�9�maj��
Pumpning�av�vatten�i�spontgrop maj�okt� 720�741 �
Uppdragning�av�spont� aug� 733�735 Reparation�av�

vibron�21�28�aug�
Rengörning�av�bassäng� aug� 735 �
Rivning�av�bassäng� aug� 735 �
Rivning�av�utloppsledning� sep�okt� 739�740 �
y=år,�vv=vecka.�

�

9.3 Entreprenörens�organisation�

Entreprenörens� organisation� framgår� av� organisationsschemat� i� figur� 9.1.� Väg�
verket� produktion� anlitade� underentreprenörer� för� miljökontrollen� samt� för�
utförandet�av�vattenreningen.��

�

 
�

Figur�9.1� Entreprenörens�organisation�under�genomförandet.�
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9.4 Beställarens�organisation��

Beställarens� organisation� framgår� av� organisationsschemat� i� figur� 9.2� och� av� ett�
mer�detaljerat�organisationsschema�i�figur�3.2.�Beställarens�organisation�beskrevs�
även� i� avsnitt� 3.3�3.4.� Alvesta� kommun� har� varit� huvudman� för� projektet� och�
Bygg�� och� miljökontoret� i� Alvesta� har� fungerat� som� tillsynsmyndighet.� När�
projektet� övergick� i� en� förberedelse�� och� åtgärdsfas� kompletterades� projekt�
gruppen�på�beställarsidan�med�två�beställarstödsfunktioner�för�dels�byggtekniska�
frågor� dels� miljöfrågor.� Till� gruppen� har� även� resurser� från� Länsstyrelsen� i�
Kronobergs�län�och�SGU�varit�kopplade,�liksom�representant�från�Södra�i�egenskap�
av�fastighetsägare,�verksamhetsutövare�och�delansvarig�för�saneringen.��

�

�

�

Figur�9.2� Beställarens�organisation�under�genomförandet.�

Under� entreprenadutförandet� träffades� beställargruppen� och� entreprenörens�
projektgrupp�vid�månatliga�byggmöten.�Specifika�miljöfrågor�avhandlades�vid�ett�
miljögruppsmöte�som�föregick�byggmötet�och�slutsatser�och�eventuella�överens�
kommelser� summerades� och� dokumenterades� vid� det� direkt� efterföljande� bygg�
mötet.��Vid�miljögruppsmötena�deltog�även�tillsynsmyndigheten�för�direkt�förank�
ring�av�olika�beslut.�Projektledaren�vid�Alvesta�kommun�ansvarade�för�övrig�infor�
mation�gentemot�tillsynsmyndigheten�med�stöd�av�beställarens�miljökontrollant.��

9.5 Prövning��

9.5.1 Anmälan��

De� aktuella� efterbehandlingsåtgärderna� omfattas� av� kraven� i� miljöbalken� och�
därtill� hörande� förordningar.� Efterbehandling� av� förorenad� mark� är� anmälnings�
pliktig� enligt� 28�§� förordningen� om� miljöfarlig� verksamhet� och� hälsoskydd.� För�
aktuella� efterbehandlingsåtgärder� lämnades� en� anmälan� och� kompletterande�
uppgifter�in�till�Alvesta�kommuns�miljö��och�byggkontor�i:���

� Anmälan� om� efterbehandlingsåtgärd� inom� Elnaryd� 1:16,� Alvesta� kommun,�
2006�05�17.��
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� Komplettering� till:� Anmälan� om� efterbehandlingsåtgärd� inom� Elnaryd� 1:16,�
Alvesta�kommun,�2006�06�07.�

� Förtydligande� till� Anmälan� om� efterbehandlingsåtgärd� inom� Elnaryd� 1:16,�
Alvesta�kommun,�2006�06�16.��

� Komplettering� till:� Anmälan� om� efterbehandlingsåtgärd� inom� Elnaryd� 1:16� ��
variabilitetsundersökning,�Alvesta�kommun,�2007�01�19.�

Beslut� från� miljö�� och� byggkontoret� lämnades� i� miljönämndens� sammanträdes�
protokoll�§�35,�daterat�2006�06�19.�Beslutet�var�behäftat�med�ett�antal�förelägg�
anden�avseende�krav�på�utförande�och�redovisning.��

Anmälan� till� tillsynsmyndigheten�angav�att� viss�mellanlagring�av�avfall� skulle� ske�
inom�fastigheten.���

Rening�av�grundvatten�på�området�och�utsläpp�av�renat�länsvatten�i�en�utsläpps�
punkt�i�bäcken�som�avleder�ytvatten�från�det�f.d.�impregneringsområdet�har�han�
terats�som�ett�anmälningsärende.��

9.5.2 Tillståndspliktiga�åtgärder�

Endast� tillfällig� lagring� har� skett� av� förorenade� jordmassor� på� området� i� Elnaryd�
innan� vidare� borttransport� till� mottagningsanläggning.� Inga� tillstånd� har� därmed�
krävts�för�mellanlagring�av�förorenad�jord�som�utgör�farligt�avfall�och�icke�farligt�
avfall.��

Befintliga� deponitillstånd� för� deponering� på� avfallsbehandlingsanläggningar� har�
utnyttjats.�

Efter� kommunens� samråd� med� länsstyrelsen� i� Kronoberg� bedömde� projekt�
ledningen�att�spontningen�och�pumpningen�ej�var�vattenverksamhet�som�kräver�
prövning.� Utredningar� har� visat� att� avsänkningen� av� grundvatten� blir� lokal� vid�
spontning�och�pumpning�och�att�varken�allmänna�eller�enskilda� intressen�skadas�
(Kemakta�2004).�Inget�tillstånd�för�vattenverksamhet�behövdes�därmed.�

9.6 Schaktentreprenaden��

Urschaktning� skedde� enligt� de� saneringsplaner� som� tagits� fram� under�
projekteringen,�med�utökning�i�sid��och�djupled�för�rutor�som�ej�blev�friklassade�se�
bilaga�5.�Totalt�schaktades�ca�47�000�m3�förorenad�jord�bort�(B�,�C��och�D�massor).�
Ungefär�10�000�m3�rena�massor�som�låg�över�förorenade�massor�mellanlagrades�
på�området�för�senare�återfyllning.�Av�de�förorenade�massorna�återfanns�ca�60�%�
i�den�översta�metern,�15�%�på�1�2�meters�djup,�ca�10�%�på�2�3�meters�djup�och�
resterande� volymer� schaktades� från� 3�7� meters� djup.� Schaktarbetena� startade�
med� borrtagning� av� den� gamla� banvallen� inom� området� dvs.� det� gamla�
stickspåret.�En�dispositionsplan�ges�i�figur�9.3.��
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�
Figur�9.3� Dispositionsplan�för�arbetsområdet.��

�

�
Figur�9.4� Schaktning�och�upplastning�på�dumper�för�transport�till�tillfälligt�upplag.�

Foto�VVP.��

 
Efter�att�massorna�i�en�SEV�(25�m3�respektive�50�m3)�provtagits�och�klassats�(A,�B,�
C1,� C� eller� D)� schaktades� varje� SEV� med� grävmaskin� med� planeringskopa� utan�
tänder.�Massorna�lastades�på�dumper�som�körde�massorna�till�ett�tillfälligt�upplag�
på� en� asfalterad� yta� inom� området� där� det� fanns� fem� väl� avskilda� och� tydligt�
skyltade� högar,� en� för� varje� klass.� A�massor� schaktades� endast� där� det� var� nöd�
vändigt� för� att� komma� åt� längre� ned� belägna� förorenade� massor.� A�massorna� i�
upplaget�användes�för�återfyllning,�B�massorna�transporterades�till�Aringsåsdepo�
nin� medan� C�� och� D�massorna� transporterades� till� SAKAB� Vankiva.� På� återresan�
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tog�bilarna�med�återfyllningsmassor�som�bestod�av�morän�från�en�täkt�i�Älmhults�
trakten.�Transporten�skedde�med�lastbil�med�tvåaxlat�släp�som�tog�35�40�ton�per�
lass.��

�
Figur�9.5� Schaktning�och�upplastning�på�dumper�för�transport�till�tillfälligt�upplag.�

Foto�VVP.�

 
I�väntan�på�borttransport�lades�massor�upp�i�högar�på�en�asfaltplatta�på�området�
som� förbereddes�med� klistrad�kantsten� för�uppsamling�av� förorenat�vatten.� �De�
förorenade�massorna�märktes�med�aktuell�klass.��

�
Figur�9.6� Tillfälliga�upplag�av�förorenade�massor�på�impregneringsområdet.�Foto�

VVP.��

 
Innan�uttransport�skedde�från�området�med�lastbil�och�släp�vägdes�massorna�på�
en�fordonsvåg.�En�hjultvätt�i�form�av�en�”betongbalja”�med�vatten�var�lokaliserad�
efter� vågen� och� passerades� av� lastbilarna� när� området� lämnades.� Vatten� som�
tömdes�fördes�till�reningsanläggningen�på�området.��
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�
Figur�9.7�� Fordonsvåg�vid�uttransport�från�impregneringsområdet.�Foto�VVP.��

 
I� den� nordvästra� delen� av� området� påträffades� grönt� arsenikslam� i� marken� (se�
karta).�Slammet�var�utspritt�inom�en�yta�på�ca�30�x�30�meter�till�ca�1,5�meters�djup�
och�omhändertogs�separat�genom�slamsugning�och�direkt�borttransport�till�SAKAB�
i�Kumla�(Kvarntorp).�Ingen�ytterligare�slamdeponi�påträffades�inom�området�vilket�
gamla� uppgifter� angett. Omhändertagandet� av� koncentrerad� arsenik� omfattade�
ca�67�ton�slamhaltiga�jordmassor.�

�

�
Figur�9.8� Grönt�arsenikslam�som�påträffades�i�den�nordvästra�delen�av�området.�

Foto�VVP.�
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�
Figur�9.9� Kreosotförorenat�vatten�i�schaktgropens�botten�innanför�spont�där�

schaktning�skedde�till�berg�på�ca�6�7�meters�djup.�Foto�VVP.�

9.7 Spontning�

För� att� möjliggöra� urschaktning� av� förorenad� jord� under� grundvattenytan�
installerades�en�spont�och�grundvattennivån�avsänktes�inför�schaktning.�Sponten�
lokaliserades� i� den� norra� delen� av� området� där� stora� mängder� föroreningar,�
framför� allt� av� kreosot,� förekom� på� djup� ner� till� berg� dvs.� ca� sex� meter� under�
markytan.�Problem�att�installera�sponten�fanns�genomgående�p.g.a.�förekomst�av�
sten�och�block.�När�sponten�väl�var�installerad�mot�berg�och/eller�block�var�dock�
tillströmningen�av�grundvatten� relativt� låg.�Avsänkning�av�grundvattnet�utfördes�
genom�pumpning�ur�lokala�pumpbrunnar.��

�

�
Figur�9.10� Sponten�installerades�till�olika�djup�p.g.a.�förekomst�av�berg�och�block�

på�olika�nivåer.�Foto�VVP.�

�



 

Slutrapport�och�erfarenhetsåterföring���Elnaryd�marksanering� 81 

�
Figur�9.11� Vibrohejare�för�neddrivning�och�uppdragning�av�spont.�Foto�VVP.��

�

Vid� återfyllnad� i� spontgropen,� som� vid� tillfället� var� vattenfylld,� hölls� vattenytan�
lägre�än�föreskriven�nivå�två�meter�under�markytan�med�hjälp�av�dränkpumpar�i�
enlighet�med�beslut�vid�byggmöte�nr�10.�Syftet�var�att� inte�riskera�en�återkonta�
minering�av�tillförd�ren�jord�med�resthalter�från�spontgropens�vatten.�

9.8 Entreprenörens�miljökontroll�

Schaktningen�utfördes�som�pallvis� schaktning� i� rutor�om�10�x�10�m.�Provtagning�
och� schakt� skedde� i� varje� ruta� i� skikt� om� 0,5� m� respektive� 0,25� m� i� det� övre�
halvmetersskiktet.� Jordvolymen�i�ett�sådant�skikt�benämns�Selektiv�Efterbehand�
lings� Volym� (SEV)� och� motsvarar� således� ca� 50� m3� respektive� 25� m3.� Varje� SEV�
erhöll�en�unik�beteckning�utifrån�rutnätets�beteckning�och�skiktdjup.�

Klassning�av�massorna�skedde�i�fält�genom�provtagning�och�analys�av�arsenik�och�
kreosot,�inledningsvis�med�fältinstrument�(XRF�respektive�immuno�assay).�Relativt�
tidigt� i� entreprenaden�ersattes� fältmetoderna�med�analyser�på� laboratorium,�på�
grund�av�att�instrumenten�gick�sönder�eller�inte�kunde�korreleras�mot�resultaten�
från�laboratorieanalyserna�(se�avsnitt�9.8.1).��

Innan�grävarbetena�startade�skedde�en�inledande�klassning�av�hela�den�övre�met�
ern�(ca�240�rutor)�inom�saneringsområdet�med�syfte�att�erhålla�ett�mer�effektivt�
utförande� med� lastning� direkt�
på� väntande� fordon� för� trans�
port�till� respektive�mottagare� i�
enlighet� med� gjord� klassning.�
Fem� provgropar� inom� respek�
tive�SEV�grävdes�med�en�prov�
grop�i�varje�hörn�(ca�2�–�2,5�m�
från� ytterkant)� samt� en� prov�
grop� i� mitten.� Uttagna� prov�
blandades� till� ett� samlingsprov�
motsvarande� varje� skiktdjup� i�
respektive�SEV.�� Figur�9.12� Sanering�av�dike�genom�urgrävning�

av�ytliga�sediment.���
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Under�entreprenaden�skedde�därefter�en�kontinuerlig�provtagning�på�varje�frilagd�
SEV�(om�50�m3)�via�samlingsprov�om�fem�representativa�delprov.�Miljökontrollen�
utökades� under� entreprenaden� med� kompletterande� provtagning� av� vissa� SEV�
med� ledning� av� resultaten� av� en� s.k.� variabilitetsutredning,� se� mer� detaljer� i�
avsnitt�9.8.3.�

Samtliga� samlingsprov� skickades� för� laboratorieanalys.� Utifrån� analysresultaten�
klassades� aktuella� SEV� i� fem� olika� klasser� efter� haltgränser� i� tabell� 7.1� och� med�
uppdelning�av�C�klassen�och�omhändertogs�enligt:�

� A�massor:��”rena”�

� B�massor� (ovan� grundvattenytan):� Aringsåsdeponin,� Alvesta� (B�massor�
under�grundvattenytan�omhändertogs�som�C1�massor).�

� C1�massor�(50�100�mg/kg�TS�As):�Häringetorp,�Växjö�

� C�massor�(100�1000�mg/kg�TS�As)�och�D�massor:�SAKAB,�Vankiva��

� Arsenikslammet� och� viss� volym� kraftigt� förorenad� jord� samt� kreosot� i�
avskiljaren�transporterades�direkt�till�SAKAB�i�Kumla.��

Innan� schaktning� i� en� ruta� fick� avbrytas� och� rutan� friklassas� provtogs� och�
analyserades� omgivande� schaktväggar� och� schaktbotten.� I� väntan� på� analyssvar�
(3�5�dagar)�lämnades�schaktbotten�utan�åtgärd.�Utökning�av�rutnätet�skedde�där�
en�schaktvägg�eller�schaktbotten�visade�på�förhöjda�föroreningshalter.�Beslut�om�
friklassning� av� schaktbottnar� och� schaktväggar� och� schaktslänter� kunde� ske� när�
åtgärdsmålen� uppfylldes.� Innan� återfyllningen� fick� påbörjas� skulle� dokumenta�
tionen�godkännas�av�beställaren.�Exempel�på�dokumentation�av�klassningen�i�en�
schaktplan�ges�i�figur�9.13.�För�redovisningens�skull�delades�området�in�i�två�delar;�
område�”öst”�och�område�”väst”.�

�
Figur�9.13� Redovisning�av�klassningen�i�en�schaktplan,�område�”väst”,��

djup�0�0,25�m�(ur�entreprenörens�slutredovisning).�

Jordprovtagning�utfördes�även�för�att�kontrollera�föroreningsinnehåll�i�externt�in�
förskaffad� jord�som�används� för�återfyllning.�Ett� stickprov� togs�per�anskaffnings�
plats.�Analyserna�visade�att�massorna�var�rena.��
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9.8.1 Uttestning�av�fältinstrument�

I� inledningen� av� grävsaneringen� testade� entreprenören� olika� fältinstrument� som�
ett�snabbare�alternativ� för�bestämning�av� föroreningshalter�än�kemisk�analys�på�
laboratorium.��

Testerna� visade� att� fältmätning� med� Immuno� assay� för� uppskattning� av� PAH�
halter�i� jord�inte�gav�tillräckligt�noggranna�resultat�för�att�användas�för�klassning�
av�massor�i�Elnarydprojektet.��

Fältmätningar�med�XRF�gav�en�god�korrelation�med�arsenikhalter�från�laboratorie�
analys� och� användes� för� fältmätningar� i� inledningen� av� entreprenaden,� se�
figur�9.14.� När� XRF�instrumentet� gick� sönder� skickades� prov� fortsättningsvis� till�
laboratorium�för�arsenikanalys�som�kunde�utföras�tillräckligt�billigt�och�snabbt�för�
att�inte�begränsa�entreprenadens�utförande.��

�
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�
Figur�9.14� Korrelation�mellan�uppmätta�halter�med�XRF�och�på�laboratorium�(ICP�

MS).�Samma�korrelation�erhölls�när�halter�under�rapporteringsgränsen�
(”<det”;�detektionsgränsen)�medtogs.���

�

9.8.2 Klassning�genom�okulär�inspektion�

Både� arsenikslammet� och� rutor� (SEV)� med� förekomst� av� kreosot� i� frifas� kunde�
klassas�genom�okulär�bedömning�utan�föregående�provtagning�och�kemisk�analys,�
se�exempel�i�figur�9.15.�
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Figur�9.15� Förekomst�av�kreosot�i�fri�fas.�Foto�VVP.�

9.8.3 Kompletterad�miljökontroll�för�variabilitet�

En� s.k.� variabilitetsundersökning� gjordes� i� inledningen� av� entreprenaden� enligt�
krav�från�tillsynsmyndigheten�för�att�undersöka�haltvariationerna�inom�en�SEV�(se�
mer� under� beställarens� miljökontroll).� Entreprenören� bistod� med� provtagnings�
arbeten�för�beställarens�utvärdering�och�anpassade�därefter�miljökontrollen�efter�
beställarens�direktiv�med�ledning�av�resultaten.��

Resultaten� visade� på� en� relativt� stor� variation� av� uppmätta� halter� inom� en�
enhetsvolym.�För�att� minska� risken� för� att� förorenade�massor� skulle�kvarlämnas�
på� området� eller� för� att� massor� med� för� hög� föroreningshalt� skulle� riskera� att�
placeras� i� täckskiktet� på� Aringsåsdeponin� hanterades� den� vidare� miljökontrollen�
på�följande�sätt:��

� Då� arsenikhalten� i� det� inledande� samlingsprovet� som� baserades� på� 5�
delprov� låg� inom� intervallet� 35�50� mg/kg� TS� (och� klassats� som� B�massa)�
bildades�ytterligare�två�samlingsprov�om�vardera�tre�delprov�från�samma�
SEV� och� arsenikhalten� bestämdes� med� XRF.� Den� slutliga� klassningen�
baserades�sedan�på�medelvärdet�av�analysresultaten�från�de�tre�samlings�
proven.�Eftersom�B�massor�endast�förekom�i�den�översta�metern,�gjordes�
denna�korrigering�endast�för�detta�jordlager.��

� Extra� provtagning� och� analys� fortsatte� i� begränsad� omfattning� även� på�
djupet� 1�2� m,� dock� indikerade� analysresultaten� att� variabiliteten�
minskade� med� djupet� vilket� bl.a.� kan� bero� på� att� jordarterna� blir� mer�
homogena�längre�ned�i�marken�med�mindre�omblandning�av�massor�eller�
tillförsel� av� externt� fyllnadsmaterial.� SEV� aktuella� för� kompletterande�
provtagning�specificerades�av�beställarens�miljökontrollant.�På�djup�större�
än� en� meter� skedde� klassning� dock� huvudsakligen� på� vanligt� sätt,� dvs.�
analys�av�ett�samlingsprov�av�fem�delprov.�

� Dubbelanalyser� enligt� ovan� gjordes� även� av� vissa� SEV� där� närliggande�
rutor�hade�höga�arsenikhalter� (>100�mg/kg�TS),� för�att�minska�risken�för�
kvarlämnande�av�jord�med�hälsovådliga�(akuttoxiska)�nivåer.�Framför�allt�
gällde� detta� ytliga� jordlager.� Val� av� SEV� beslutades� både� av� beställarens�
miljökontrollant�och�av�entreprenörens�miljökontrollant�i�fält.�

� I� ett� fåtal� fall� omklassades� rena� SEV� (A�massa)� till� förorenad� (C�massa)�
utan� föregående� provtagning.� Detta� skedde� då� aktuella� SEV� var� omgär�
dade� i� yt��och/eller�djup�av�SEV�med�mycket�höga�halter� (C�massa).�SEV�
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för� direkt� omklassning� beslutades� både� av� beställarens� miljökontrollant�
och�av�entreprenörens�miljökontrollant�i�fält.�

Resultaten� av� variabilitetsanalyserna� visas� i� entreprenörens� resultattabell� i� slut�
redovisningen.�

9.8.4 Övrig�provtagning��

Blockförekomsten� var� inte� tillräckligt� undersökt� under� projekteringen� varför� en�
komplettering�gjordes� under� inledningen�av�entreprenaden�med� jordbergsonde�
ring�i�en�linje�där�en�bakåtförankrad�spont�skulle�slås.�Sonderingen�visade�att�det�
fanns�en�del�block�i�marken�vilket�innebar�att�sponten�i�vissa�fall�inte�kunde�dras�
ända�ner�till�berget.�Trots�blockigheten�i�området�blev�tätningen�tillräckligt�god�för�
att�minimera�volymen�inströmmande�grundvatten.��

Därutöver� utfördes� provtagning� på� större� djup� genom� kannprovtagning,� prov�
tagning�av�diken�samt�provtagning�i�schaktvägg�mot�staketet�mot�järnvägen�(strax�
utanför�ursprungligt�arbetsområde).��

9.8.5 Återfyllning�med�ersättningsmassor�

Utöver�klassade�rena�A�massor�som�uppkom�inom�området�transporterades�även�
44�000�m3�externa�ersättningsmassor�till�området�för�återfyllnad.�Huvuddelen�av�
ersättningsmassorna�togs�från�en�täkt�i�Steningeboda.�Provtagning�visade�att�halt�
kraven� avseende� metaller� och� arsenik� uppfylldes� och� låg� i� nivå� med� bakgrunds�
halter.��

9.8.6 Arbetsmiljö�

Entreprenörens� arbetsmiljöskydd� reglerades� av� arbetsmiljöplan� och� entrepre�
nörens�miljöplan.�Arbetsbodar�uppfördes�i�rent�område�med�en�separerad�del�vid�
ingången�där�skobyte�och�smutsiga�arbetskläder�togs�av.�Information�till�personal�
skedde�om�användning�av�skyddsutrustning,�risker�p.g.a.�släntlutningar�och�risker�
med�uttransport�av�förorenad�jord�och�vatten�via�hjultvätt.��

9.9 Omhändertagande�av�förorenade�massor�

De� totalt� ca� 74�000� ton� (47�000� m3)� bortschaktade� massorna� har� beroende� på�
föroreningshalt� transporterats� till� SAKAB:s� anläggning� i� Vankiva� utanför� Hässle�
holm�(ca�85�%)�samt�till�Häringetorp�i�Växjö�(ca�5�%),�som�båda�är�godkända�mot�
tagningsanläggningar� för� deponering� och/eller� behandling.� Transportdokument�
har� överlämnats� vid� leverans� på� mottagningsanläggning.� Ungefär� 10�%� av� mass�
orna�användes�för�täckning�av�en�del�av�Aringsåsdeponin.��

Påträffat�arsenikslam�omhändertogs�som�farligt�avfall�på�SAKAB�i�Kumla.�Kreosot�i�
fri� fas� inom� spontområdet� omhändertogs� antingen� som� övriga� förorenade�
jordmassor� eller� följde� med� länshållningsvattnet� och� avskiljdes� i� det� inledande�
steget� i� reningsanläggningen� (”oljeavskiljaren”)� samt� i� de� övriga� reningsstegen� i�
vattenbehandlingen.��

I� den� nordvästra� delen� av� området� påträffades� ledningar� som� omhändertogs�
genom�borttransport�till�SAKAB�Vankiva.�I�den�nordvästra�delen�av�området�togs�
500�m2�gammal�tjärasfalt�bort�och�omhändertogs�på�SAKAB�som�farligt�avfall.��
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�

Figur�9.16� SAKAB:s� mottagningsanläggning� i� Vankiva� utanför� Hässleholm.�
Foto�VVP.��

9.9.1 Deponi�Vankiva,�Hässleholm�

62�600�ton�C��och�D�massor�(icke�farligt�avfall�och�farligt�avfall)�transporterades�till�
SAKAB:s�deponi�Vankiva�utanför�Hässleholm,�varav�46�200�ton�deponerades�som�
icke� farligt�avfall�och�3�900�ton�deponerades�som�farligt�avfall.�Av�de�uppgrävda�
förorenade� massorna� jordtvättades� ytterligare� 12�500� ton� på� Vankiva,� varav�
10�000� ton� kunde� deponeras� som� icke� farligt� avfall� och� 2�500� ton� filterkaka�
deponerades�som�farligt�avfall.�

9.9.2 Deponi�Häringetorp,�Växjö�

Ungefär� 4�700� ton� C1�massor� med� medelhöga� föroreningshalter� deponerades� i�
Växjö�på�Häringetorp�deponi.��

9.9.3 Täckmassor�Aringsås,�Alvesta�

För�täckning�av�en�del�av�Alvesta�kommunala�deponi�transporterades�ca�8�000�ton�
lätt� förorenade� massor� från� impregneringsområdet� till� Aringsåsdeponin.� Endast�
massor�vars�ursprungliga�placering�var�ovanför�grundvattenytan�fick�användas�på�
Aringsås�p.g.a.�lakegenskaperna�hos�jorden.�

9.9.4 Jordtvätt�off�site�

Jordtvätt�skedde�av�12�500�ton�C��och�D�massor�på�SAKAB:s�anläggning�Vankiva�i�
Hässleholm,�se�avsnitt�9.9.1.��

9.10 Vattenrening�

För� rening� av� länshållet� vatten,� avlett� dagvatten� samt� vatten� från� avvattning�
etablerades�en�vattenreningsanläggning�av�entreprenören.��

9.10.1 Förutsättningar�och�utsläppskrav�

Reningen�av�uppumpat�förorenat�länshållningsvatten�och�annat�förorenat�vatten�
utfördes�som�en�funktionsentreprenad�där�entreprenören�projekterade�och�före�
slog�reningsteknik.��
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Enligt� förutsättningarna� i� mängdbeskrivningen� i� förfrågningsunderlaget� skulle�
vatten� pumpas� till� en� utjämningsbassäng� och� reningsanläggningen� skulle� vara�
utformad�och�dimensionerad�så�att�suspenderat�material�avskiljs�i�anläggningen.��

Det� renade� länshållningsvattnet� släpptes� ut� via� en� plastledning� i� ett� dike� ca� en�
kilometer�nedströms�Elnarydområdet,�strax�uppströms�Kojtasjön.�Punkten�ligger�i�
samma� dikessystem� som� de� avledande� dikena� från� impregneringsområdet� men�
längre�nedströms.�

Behandlingskrav� för� reningen� ställdes� av� beställaren� i� förfrågningsunderlaget.��
Utsläppskrav�avseende�halter�i�det�renade�vattnet�uppgick�till:�

� As�0,1�mg/l�

� PAH�canc��0,02�mg/l�

� PAH�övr�0,02�mg/l�

Innan� renat� vatten� fick� släppas� till� anvisad� utsläppspunkt� skulle� entreprenören�
visa�att�utsläppskriterierna�var�uppfyllda�i�tre�efterföljande�prover�om�30�m3�med�
godkända�resultat.�Därefter�skulle�ett�prov�tas�ut�för�var�1000�m3�utgående�vatten�
för� att� visa� att� utsläppskriterierna� innehölls.� Detta� ändrades� under� entreprena�
dens� gång� till� att� prov� uttogs� dagligen� och� analyserades.� Om� kriterierna� ej� upp�
fylldes�kördes�återledning�av�vatten�till�dess�att�kraven�uppfylldes,�därefter�skedde�
omkoppling�mot�bäcken.��

Utsläppshastigheten� i�bäcken� fick� inte� överstiga�10� l/s.� Flödet� i� vattendraget� vid�
utsläppspunkten�skulle�vidare�vara�så�stort�att�arsenikhalten�i�bäcken�ej�överskred�
0,005�mg/l.��

9.10.2 Reningsteknik�

Vägverket�produktion�med�Ragnsells�som�underentreprenör�valde�följande�teknik�
för�reningen:�

� Sandfilter�ca�25�mikron�(μm)�

� Absorbent�för�arsenik�PAH�

Vald� reningsteknik� hade� testats� på� laboratorium� på� vatten� från� grundvattenrör�
inom�det�f.d.� impregneringsområdet.�Entreprenörens�beräkningar�visade�att�vald�
reningsteknik� skulle� fungera� med� en� sedimenteringscontainer� med� 30� minuters�
uppehållstid�vid�maxbelastning�samt�en�utjämningsdamm�om�ca�3�100�m3�med�en�
uppehållstid� av� ca� 70� timmar� vid� maxbelastning.� Försiktig� pumpning� i� schakten�
bedömdes�vara�en�förutsättning�för�genomförandet.�

Tidigt�i�vattenreningen�uppkom�problem�med�att�nå�tillräckligt�låga�haltnivåer�och�
entreprenören�kompletterande�efterhand�reningsstegen�med:�

� Inledande�oljeavskiljare��

� pH�justering�

� Flockning�med�kalciumklorid�och�polymer�

� Filtrering�till�1�micron�(μm)�

� Byte�av�absorbenter� (s.k.�RM�40�C� för�arsenik�och�RM�25� för�PAH)�samt�
installation�av�ett�extra�kolfilter.�
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Enligt� Vägverket� Produktion� och� leverantören� av� absorptionsmedia� fungerar�
RM�40� C� som� en� jonbytarmassa,� som� byter� anjoner� med� en� specifik� ytladdning�
mot�karbonatjoner.�Den�specifika�laddningen�inkluderar�element�som�arsenik�(V),�
krom�(VI),�järncyanidkomplex�och�en�del�andra�mindre�vanliga�anjoner.�

Funktionen� av� RM�25� inkluderar� en� kemisk� reaktion� där� elektroner� omfördelas�
från� ytan� på� dipolära� molekyler� så� att� förtvålning� sker� och� molekylen� binds� till�
massan�(RM�25).�Fysiosorption�är�den�fysikaliska�”infångningen”�i�mikrostrukturen�
i� materialet� (jfr.� aktiverat� kol).� RM� 25� avlägsnar� företrädesvis� den� aromatiska�
fraktionen.�Även�aktiverat�kol�avskiljer�PAH.�

Utformning�och�dimensionering�av�behandlingssystemet�styrs�av�flera�parametrar�
såsom� hydraulisk� belastning,� föroreningsmässig� belastning� (kilo� förorening� per�
timme)�och�koncentration�i�behandlat�vatten.��

Vid�ett�tillfälle� i�slutet�av�entreprenaden�konstaterades�att�sandfiltret�blivit� föro�
renat�och�först�efter�förbiledning�av�detta�återficks�tillräcklig�rening�av�vattnet.��

Därutöver� skedde� en� akut� borttransport� av� vatten� med� bil� till� behandlings�
anläggning�i�ett�skede�då�utjämningsdammen�blev�full.��

En�schematisk�beskrivning�av�vattenreningen�ges�i�figur�9.17.��

�

�

�

Figur�9.17� Schematisk�beskrivning�av�vald�vattenrening.�Illustration:�Ragnsells.��

�
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�
Figur�9.18� Container�för�flockning�och�sedimentering�efter�pH�justering�samt�

tillsättning�av�kalciumklorid�och�polymer.�Foto�Ragnsells.��

 

�
Figur�9.19� Utjämningsmagasin�där�sedimentering�av�partiklar�skedde.�Foto�

Ragnsells.��

�
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�
Figur�9.20� Reningssteg�för�avskiljning�av�partiklar�i�partikelfilter�samt�lösta�ämnen�i�

absorbenter�och�kolfilter.�Foto�Ragnsells.��

9.10.3 Utförande��

Vägverket�Produktion�ansvarade�för�det�praktiska�utförandet�av�reningen� liksom�
underhåll�av�utrustningen,�byte�av�filter,�m.m.�För�uppsamling�av�förorenat�vatten�
etablerade� entreprenören� en� damm� med� en� botten� bestående� av� HDPE�dukar�
vars� kanter� svetsades� ihop.� Det� renade� vattnet� släpptes� ut� i� en� bäck� någon�
kilometer�nedströms�området�via�en�plastledning�som�lades�i�botten�av�ett�dike.�

Prov�togs�på�utgående�vatten,� inledningsvis�varje�1�000�m3,�men�snart�byttes�till�
dagliga� mätningar.� Även� ingående� vatten� analyserades� för� att� kunna� uppskatta�
reningsgrad� och� mängden� avskiljd� förorening.� Utgående� flöde� mättes� med� en�
flödesmätare.��

När� analysresultaten� erhållits� jämfördes� dessa� med� acceptabla� haltgränser� och�
om� vattnet� klarade� haltgränserna� fortsatte� avledningen� till� bäcken� via� utgående�
plastledning,� annars� gjordes� en� omkoppling� för� återledning� av� vattnet� till� sedi�
mentationsbassängen.� Eftersom� det� tog� 1�3� dagar� att� utföra� analyserna� innebar�
detta�att�en�viss�volym�av�det�vatten�som�ej�klarade�reningskraven�hann�släppas�ut�
innan�återledning�skedde.�

Problem�med�vattenreningen�ledde�till�att�vattnet�periodvis�fick�återcirkuleras.�Vid�
ett�tillfälle�när�dammen�började�bli�full�löste�entreprenören�problemet�med�upp�
komna�vattenvolymer�med�för�höga�halter�genom�transport�av�vattnet� (490�m3)�
till�SAKAB�i�Karlskrona�för�omhändertagande.�

Redovisning�av�föroreningshalter�och�volym�utsläppt�vatten�redovisades�löpande�
av�entreprenören�i�en�resultattabell�som�lades�på�projektnätet.��

9.11 Beställarens�miljökontroll�

Beställarens� miljökontrollant� har� fortlöpande� bevakat� entreprenörens� miljökon�
troll�avseende�klassning�av�massor,�rening�och�utsläpp�av�vatten,�m.m.�samt�tagit�
ställning� till� förfarande� vid� eventuella� avvikelser� från� i� projekteringen� anvisad�
schaktplan� med� syfte� att� bevaka� att� de� övergripande� åtgärdsmålen� nås� med� de�
genomförda�åtgärderna.��

Beställarens�miljökontroll�har�vidare�vid�behov�genomfört�kompletterande�prov�
tagningar� och� riskbedömningar� i� entreprenadskedet� samt� tolkat� resultaten� av�
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variabilitetsutredning� och� gruskannprovtagning� samt� gett� direktiv� till� entrepre�
nören.��

Inom�ramen�för�beställarens�miljökontroll�har�även�ingått�att�utföra�och�följa�upp�
resultaten�av�miljöövervakningen�av�omgivande�grund��och�ytvatten�runt�Elnaryd�
området� som� syftar� till� att� kontrollera� effekterna� under� och� efter� saneringen. 
Resultaten�från�miljöövervakningsprogrammet�och�en�bedömning�av�effekten�av�
saneringsarbetet�redovisas�i�kapitel�10�och�11.���

9.11.1 Variabilitetsutredning�

En�s.k.�variabilitetsundersökning�gjordes�i�inledningen�av�entreprenaden�efter�krav�
från� tillsynsmyndigheten.� Syftet� var� att� utreda� osäkerheten� i� samlingsprovets�
analyserade�medelvärde�för�en�enhetsvolym�(SEV)�och�risken�att�felklassa�massor�
vid� schaktningen.� Undersökningen� syftade� därmed� till� att� fastställa� att� uttag� av�
fem� samlingsprov� per� SEV� var� tillräckligt� för� bestämning� av� medelvärdet.� Med�
undersökningen�erhölls�en�bättre�bild�av�variabiliteten�av�arsenikhalterna�i�jorden�
inom�enhetsvolymer�(om�50�m3).��

En�förtätad�provtagning�och�analys�gjordes�i�huvudsak�i�den�översta�halvmetern�i�
10�enhetsvolymer�inom�vilka�10�enskilda�prov�uttogs�och�analyserades�i�varje�ruta.��

Analysresultaten� visade� på� en� högre� variabilitet� än� den� gräns� som� Naturvårds�
verket� redovisar� för� när� massor� kan� anses� vara� homogena� (variationskoeffi�
cienten,� CV<1)� (Naturvårdsverket,� 1997).� Variationskoefficienten� var� i� medeltal�
1,1�(intervall�0,1�1,8).�I�figur�9.21�summeras�resultaten�av�den�inledande�variabili�
tetsutredningen�för�fyra�av�rutorna�(SEV).��
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Figur�9.21� Uppmätta�halter�i�tio�delprov�i�fyra�av�de�provtagna�enhetsvolymerna,�

SEV,�i�den�inledande�variabilitetsutredningen.�

 
Resultaten�indikerade�att�det�sätt�miljökontrollen�planerades�ske�på,�med�analys�
av�ett�samlingsprov�per�50�m3�baserat�på�5�delprov,� i�vissa�fall�kunde�riskera�att�
felklassa� massor.� För� att� minska� risken� för� att� förorenade� massor� skulle� kvar�
lämnas� på� området,� eller� massor� placeras� på� fel� deponi� (framför� allt� Aringsås�
deponin),� användes� den� uppmätta� variabiliteten� för� att� beräkna� ett� haltintervall�
inom� vilket� extra� uttag� av� jordprov� för� analys� skulle� utföras� innan� massorna�
slutligen�kunde�klassas�som�rena�(A�massor)�eller�förorenade�(B,�C�och�D�massor).�
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Resultaten�fick�konsekvens� främst� för�B�massorna.�Den�praktiska�hanteringen�av�
variabiliteten�i�entreprenörens�miljökontroll�redovisades�i�avsnitt�9.8.3.�

9.11.2 Gruskannprovtagning�

Vid� analyser� i� miljökontrollen� avgränsades� arsenikföroreningen� i� den� nordvästra�
delen�redan�på�ca�2�meters�djup,�efter�att�högkoncentrerat�arsenikslam�påträffats�
och� omhändertagits.� Analyser� i� projekteringen� hade� indikerat� att� arsenikföro�
rening� kunde� finnas� ner� till� 5�6� meters� djup� i� området� där� arsenikslam� depo�
nerats.� För� att� utesluta� eventuell� djupare� liggande� arsenikförorening� utfördes�
provtagning�på�större�djup�under�grundvattenytan�med�en�metod�som�minimerar�
risken� för� korskontaminering� (gruskanna).� Dessa� analyser� bekräftade� att� arsenik�
inte� förekommer� på� större� djup� under� schaktdjupet,� se� figur� 9.22.� Detta� gjorde�
även�att�spontens�omfattning�kunde�minskas.�

Provtagning� med� gruskanna� gjordes� generellt� på� 3�5� olika� djupnivåer� från� 2�
meters� djup� till� maximalt� 6� meters� djup.� Endast� en� punkt� per� SEV� provtogs� i�
kannprovtagningen.� Miljökontrollen� baseras� på� 5� delprov� (punkter)� per� SEV,�
varför� större� vikt� läggs� vid� resultaten� från� miljökontrollen� för� de� fall� dubbel�
analyser� finns.� I� vissa� fall� sågs� förhöjda� halter� i� kannprovtagningen� men� detta�
kunde�inte�styrkas�vid�miljökontrollen.��

�
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Figur�9.22� Rutor�för�provtagning�med�gruskanna�på�3�4�nivåer�mellan�2�och�6�

meters�djup�i�den�västra�delen�av�området.�

 
Viss�kannprovtagning�utfördes�även� i�den�östra�delen�av�området,� se� figur�9.23.�
Inga�förhöjda�halter�påträffades�utom�i�en�ruta.�Det�beslutades�att�lämna�förhöjda�
halter�i�en�SEV�på�2�meters�djup�då�restmängderna�uppskattades�vara�små.�
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Förorenat på något djup, schaktad

Rent (hänsyn även till eventuell miljökontroll)

Lokalt lätt förorenad på 2 m djup, ej schaktad  
Figur�9.23� Rutor�för�provtagning�med�gruskanna�på�1�5�nivåer�mellan�1,5�och�3,5�

meters�djup�i�den�östra�delen�av�området.�

9.12 Resultat�av�efterbehandlingen�

9.12.1 Borttagna�föroreningsmängder�

Sammanlagt� beräknas� ca� 5� ton� arsenik� i� förorenad� jord� och� 5� ton� i� arsenikslam�
samt� 20� ton� kreosot� räknat� som� PAH�16� ha� tagits� bort� från� området� vid�
saneringen�(antagen�densitet�1,7�ton/m3),�se�figur�9.24.�Mängduppskattningen�är�
sämre� för� PAH� än� för� arsenik� eftersom� färre� analyser� gjorts� för� PAH� och� för� att�
klassning� i� flera� fall� skedde� utifrån� okulär� bedömning� av� frifasförekomst,� inte�
kemiska�analyser.��
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Figur�9.24� Mängd�arsenik�och�PAH�i�de�jordmassor�som�schaktades�bort�från�

området.��

Volymen�schaktade�massor�(B,�C1,�C�och�D)�uppgår�till�ca�40�000�m3�och�innehåller�
de�ovan�beräknade�borttagna�föroreningsmängderna,�se�figur�9.25.�Klassade�rena�
A�massor� har� lämnats� och/eller� använts� för� återfyllning� inom� området.� Av� de�
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klassade�A�massorna�har�ca�10�000�m3�schaktats�upp�och�använts�för�återfyllning.�
Övriga� A�massor� i� schaktplanerna� utgörs� av� rena� schaktbottnar� och� övriga� SEV�
som�lämnats�utan�åtgärd.��
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Figur�9.25� Volym�jord�i�olika�klasser�med�olika�omhändertagande.�Den�sista�stapeln�
visar�total�klassad�volym��

Följande� föroreningsmängder� av� arsenik� och� PAH� uppskattas� ha� funnits� i� före�
kommande�jordklasser�som�transporterats�bort�från�området,�se�figur�9.26:�

� B�massor�(till�Aringsåsdeponin,�Alvesta):�200�kg�As�och�35�kg�PAH�16.�

� C1�massor�(till�Häringetorp,�Växjö):�150�kg�As�och�30�kg�PAH�16.�

� C�massor�(till�Vankiva,�Hässleholm):�3,9�ton�As�och�3,7�ton�PAH�16.�

� D�massor�(till�Vankiva,�Hässleholm):�600�kg�As�och�16,9�ton�PAH�16.�
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Figur�9.26� Mängd�förorening�i�olika�massklasser�(A,�B,�C1,�C�och�D).�D/C�innebär�att�

50%�av�SEV�klassades�som�C�och�50�%�som�D).�
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Ungefär� 20�%� av� C�� och� D�massorna� som� transporterades� till� Vankiva� jordtvätt�
ades.�Med�antagande�om�samma�fördelning�av�mängden�uppskattas�ca�900�kg�As�
och�drygt�4�ton�PAH�ha�funnits�i�de�massor�som�tvättades.�En�stor�andel�av�denna�
förorening� kan� förväntas� ha� koncentrerats� i� filterkakan� som� deponerades� som�
farligt�avfall.�Tvättad�jord�kunde�deponeras�som�icke�farligt�avfall.�

9.12.2 Kvarlämnade�föroreningar�

I� restförorenad� jord� inklusive�A�massor�uppskattas� ca�100�200�kg�arsenik�och�ca�
50� kg� PAH�föroreningar� finnas� kvar� i� marken� på� området,� efter� en� reduktion� av�
föroreningsmängderna� enligt� ovan.� Medelhalten� av� arsenik� i� kvarlämnade� klass�
ade�A�massor�beräknas�vara�ca�8�mg/kg�TS.�Maxhalten�är�33�mg/kg�TS.�

Föroreningar� som� medvetet� kvarlämnats� trots� halter� över� de� mätbara� åtgärds�
målen�är:�

� Föroreningar� i� marken� mellan� fastighetsgränsen� och� banvallen� till� stick�
spåret� (industrispåret)� nordost� om� Elnaryd� 1:16.� Schaktning� skedde� så�
nära�banvallen�som�möjligt�strax�utanför�fastighetsgränsen.��

� Jord� nedströms� fastigheten� som� i� viss� utsträckning� förorenats� genom�
spridning� med� förorenat� grundvatten� innan� åtgärd� (endast� jord� under�
grundvattenytan).��

� Kortare�dikessträckor�direkt�utanför�fastigheten�(vid�Sed�10�och�Sed�11,�se�
figur� 9.27),� främst� på� grund� av� att� dessa� återfylldes� med� grenar,�
trädrester,�bark,�m.m.�vid�rensningsåtgärder�efter�stormen�Gudrun�vilket�
minskade�tillgängligheten.�

� Schaktbotten�med�förhöjda�halter�lämnades�i�enstaka�fall,�t.ex.�i�områdets�
sydöstra�delar�där�lätt�arsenikförorenad�torv�påträffades.�Trots�klassning�
en�som�B�massa�kunde�torven� inte� transporteras� till�Aringsåsdeponin�då�
organiskt�material�inte�fick�användas�i�täckskiktet.�

För�de�fall�där�SEV�lämnats�trots�halter�i�schaktbotten�som�överskred�de�mätbara�
åtgärdsmålen� gjordes� en� föregående� riskbedömning� av� beställaren� innan�
återfyllning�fick�ske.�Totalt�sett�bedömdes�det�handla�om�små�mängder�förorening�
utan� risk� för� betydande� spridning� med� grundvatten� från� området.� Att� jorden�
kunde� lämnas� innebar� vidare� färre� transporter� och� minskad� deponering� vilket�
möter�de�nationella�miljömålen.�

Kvarvarande� risker� med� de� kvarlämnade� dikessedimenten� vid� Sed10� och� Sed11�
bedöms� vara� små.� Sannolikheten� att� någon� vistas� längre� tider� vid� diket� är� liten�
p.g.a.� närheten� till� ett� trafikerat� industrispår.� Åtkomsten� av� material� med� höga�
halter� är� också� begränsad� då� diket� är� igenfyllt.� Spridningen� av� arsenik� bedöms�
vidare�bli�begränsad�på�grund�av�sammantaget�små�föroreningsmängder.�
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Figur�9.27� Åtgärdade�dikessediment�och�enstaka�platser�närmast�järnvägen�där�

sediment�kvarlämnats�utan�åtgärd:�Sed�10�och�Sed�11.��Halter�i�
mg/kg�TS.��

�

Tidigare� provtagning� har� visat� att� det� råder� reducerande� förhållanden� i� delar� av�
akviferen� på� Elnarydområdet,� framför� allt� djupare� ned� (Kemakta,� 2006).� I� redu�
cerande� miljö� är� utlakningen� av� arsenik� generellt� högre,� vilket� också� stöddes� av�
haltanalyser�i�grundvattnet�inom�området�som�indikerade�en�högre�utlakning�från�
djupare�jordlager.�I�ytligare�jordlager�råder�troligen�oxiderande�förhållanden�utom�
möjligen�i�delområden�där�grundvattenytan�är�hög.�Efter�utförd�sanering�bedöms�
endast� begränsade� områden� kvarstår� med� förhöjda� arsenikhalter� under� grund�
vattenytan.� Provtagning� under� projektering� som� indikerade� höga� arsenikhalter� i�
området�runt�grundvattenrör�GV2�i�den�centrala�delen�av�området�(nu�borttaget)�
kunde�inte�påträffas�under�entreprenadens�miljökontroll.�

De� restmängder� av� arsenik� som� medvetet� lämnats� ger� endast� upphov� till� ett�
begränsat� läckage� som� enligt� gjorda� beräkningar� ligger� inom� acceptabla� nivåer�
och�inte�kommer�att�påverka�brunnarna�nedströms.��

9.12.3 Friklassning�

Inom� området� klassades� drygt� 31�000� m3� som� rena� A�massor.� Av� dessa� kunde�
ca�28�000�m3� lämnas�utan�åtgärd�och�ca�4�000�m3� (6�800� ton)�grävas�upp� för�att�
senare�användas� för�återfyllning.� � Friklassning�av� schaktbotten�och� schaktväggar�
gjordes�efter�mätbara�åtgärdsmål.�Innanför�spont�skedde�schakt�ända�ner�till�berg�
inom�vissa�SEV,�varmed�berg�fick�utgöra�friklassad�botten.��

9.12.4 Utsläpp�av�renat�länshållningsvatten���

Utsläppspunkten� för� det� renade� länshållningsvattnet� från� Elnarydsaneringen�
ligger�i�samma�dikessystem�som�de�avledande�dikena�från�impregneringsområdet,�
ca�en�kilometer�nedströms�fastigheten.�Referensundersökningar�av�sediment�och�
ytvatten�gjordes�för�att�fastställa�föroreningstillståndet�innan�utsläppen�startade.��
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Det�totala�utsläppet�med�länshållningsvatten�efter�rening�uppgick�till:��

� Ca�2�kg�arsenik��

� Ca�1,5�kg�PAH�16�

Detta�utsläpp�bedöms� innebära�en� liten�belastning�på�bäcken�mot�Kojtasjön�och�
underskrider�kraven�på�maximala�mängder� (utsläpp)� som�fastställdes�av� tillsyns�
myndigheten�och�som�angavs�i�anmälan:�

� För�arsenik�intecknas�drygt�20�%�av�det�totala�tillåtna�mängdutsläppet.��

� För�PAH�16�intecknas�drygt�90�%�(gränsvärdet�är�dock�inte�riskbaserat).�

Utsläpp� skedde� kontinuerligt,� med� dagliga� analyser� på� utgående� vatten.� Om�
analysresultat� från� laboratoriet� visade� på� halter� över� tillåtna� gränsvärden�
stoppades� utsläppet� från� anläggningen� direkt.� På� grund� av� en� fördröjning� som�
berodde�på�väntetiden�för�analyssvaren�(ca�2�3�dagar),�skedde�vid�enstaka�tillfäl�
len�utsläpp�av�volymer�med�halter�något�över�acceptabla�haltgränser,�se�resultat�
tabell�i�bilaga�6.��

Efter�samråd�med�tillsynsmyndigheten�den�29/6�2007�tillät�beställaren�entrepre�
nören� släppa� ut� renat� vatten� under� en� helg� trots� att� vattenprov� vid� föregående�
provtillfälle� den� 28/6�2007� hade� haft� förhöjda� PAH�halter� (0,27�mg/l).� Detta�
skedde�vid�ett�tillfälle�mot�slutet�av�entreprenaden�när�schaktarbetena�höll�på�att�
avslutas�innan�semestern�och�dammen�var�full.�Beställaren�tog�fram�underlag�som�
pekade� på� att� det� eventuella� extra� utsläpp� av� PAH� som� riskerades� inte� skulle�
påverka�miljön�i�recipienten.�Efterföljande�provsvar�visade�dock�att�det�utsläppta�
vattnet�hade�halter�under�gränsvärdena.�

9.12.5 Avvikelser�

Entreprenaden�uppnådde�det�avsedda�resultatet�och�några�avvikelser�av�betydel�
se� har� inte� uppstått.� Ett� antal� felklassningar� av� SEV� har� dokumenterats� i� entre�
prenörens�slutredovisning.�

I� ett� skede� av� entreprenaden� tvingades� entreprenören� avsluta� pumpning� och�
släppa� upp� grundvattenytan� i� den� mest� förorenade� delen� av� området,� när�
problem� med� länsvattenhållningen� uppkom� och� dammen� hade� blivit� full.� Situa�
tionen� förvärrades� av� att� sponten� inte� var� färdiginstallerad.� Schaktning� av� jord�
under� grundvattenytan� var� endast� tänkt� att� ske� när� sponten� var� slagen.�
Entreprenören�hade�schaktat�till�ca�två�meters�djup�genom�lokal�avsänkning�med�
pumpbrunnar� när� arbetena� avbröts.� Under� en� period� var� den� förorenade,� ej�
färdigsanerade,� schaktgropen� vattenfylld� och� grundvattnet� stod� i� direktkontakt�
med�omgivningen,�se��figur�9.28.�Det�går�inte�att�utesluta�att�detta�till�viss�del�kan�
ha�bidragit� till�den�uppmätta�ökningen�av�halterna� i�grundvattnet�direkt�utanför�
fastigheten,�jfr�kapitel�11.�
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�
Figur�9.28� På� grund� av� problem� med� vattenreningen� avbröts� avsänkningen� av�

grundvattennivån� vilket� ledde� till� att� förorenat� vatten� i� schaktgropen�
stod�i�direktkontakt�med�omgivningen.�

9.12.6 Utfall�jämfört�med�projekteringen�

Jämfört� med� tillgänglig� information� om� föroreningssituationen� i� projekteringen�
påträffades� och� åtgärdades� mer� PAH�förorening� vid� entreprenaden.� Arsenik�
föroreningar�hittades�däremot�inte�i�vissa�av�de�delområden�som�ingick�i�projek�
teringsplanen.��

En�jämförelse�mellan�den�slutliga�klassningen�av�massor�under�entreprenaden�har�
gjorts�med�den�preliminära�klassningen�i�projekteringen.�I�figur�9.29�redovisas�den�
slutliga� schaktplanen� för� entreprenaden� för� 0�0,25� meters� djup� och� i� figur� 9.30�
åskådliggörs� skillnaderna� med� den� preliminära� projekteringsplanen.� � I� figur� 9.31�
och�figur�9.32�redovisas�samma�figurer�men�för�djupet�5�5,5�m.��

Jämförelsen� visar� på� relativt� omfattande� förändringar� av� schaktplanen,� med� till�
kommande�ytor�som�ej�fanns�med�i�projekteringsplanen.�Detta�berör�främst�ytter�
kanterna�av�området,�dvs.�på�grund�av�förorenade�schaktväggar�och�intilliggande�
SEV� fick�entreprenadområdet�utökas.� I� ytjorden� förändras�klassningen� i� flera� fall�
från�C�till�D�eller�från�B�till�C.��

I�den�norra�delen�av�området�utgick�schaktning�av�den�i�projekteringen�beskrivna�
djupa� förekomsten� av� arsenikförorenad� jord� och� schaktning� skedde� bara� till�
ca�1�meter�och�i�enstaka�rutor�till�2,5�meters�djup.�Kannprovtagning�skedde�i�detta�
delområde�för�att�säkerställa�att�ingen�omfattande�förorening�kvarlämnats.�

Inom�sponten�ökade�utbredningen�på� större�djup�åt� sydost�och� i�ett�delområde�
påträffades�kreosot�i�höga�halter�nära�spontskärmen.��
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Figur�9.29� Utförd�grävsanering�beskriven�på�en�slutlig�schaktplan,�djup�0�0,25�m.�
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Figur�9.30� Ändring�av�schaktplanen�vid�utförandet�av�entreprenaden�jämfört�med�

schaktplanen�i�projekteringen,�djup�0�0,25�m.�Ändring�av�klassning�avser�
ökning�(+)�eller�minskning�(�)�mellan�olika�massklasser.�
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Figur�9.31� Utförd�grävsanering�beskriven�på�en�slutlig�schaktplan,�djup�5�5,5�m.�
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Figur�9.32� Ändring�av�schaktplanen�vid�utförandet�av�entreprenaden�jämfört�med�

schaktplanen�i�projekteringen,�djup�5�5,5�m.�Ändring�av�klassning�avser�
ökning�(+)�eller�minskning�(�)�mellan�olika�massklasser.�

Sammantaget� har� drygt� 7�000� ton� mindre� mängd� jord� deponerats� än� vad� som�
förutsågs�i�projekteringen,�se�figur�9.33.�Det�är�mängden�B��och�C�massor�som�har�
minskat� (med� totalt� knappt� 20�000� ton),� däremot� ökade� volymen� kraftigt� föro�
renade�D�massor�med�drygt�12�000�ton.��
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Figur�9.33� Jämförelse�mellan�faktisk�klassning�i�entreprenaden�med�förväntad�
klassning�i�projekteringen.�Endast�schaktade�A�massor�redovisas.��

I�figur�9.34�ges�en�mer�detaljerad�beskrivning�av�förändrad�klassning�på�olika�djup�
under� markytan� när� utfallet� under� entreprenaden� jämförs� med� projekteringens�
preliminära� uppskattning.� Det� ska� noteras� att� volymen� A�massor� i� denna� figur�
inkluderar�samtliga�klassade�massor,�inte�enbart�de�som�schaktades�och�användes�
för�återfyllning.�
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Figur�9.34� Ökning/minskning�av�volymen�klassade�massor�(m3)�på�olika�djup�under�

entreprenaden�jämfört�med�projekteringsplanen�(positiva�siffror�=�större�
volym�under�entreprenad).�A�massor�inkluderar�även�ej�schaktad�jord.�

Den� största� ökningen� av� D�massor� uppkom� på� 1�4� meters� djup� inom� spont� och�
berodde�framför�allt�på�tydlig� förekomst�av�PAH�och�där�klassning�kunde�ske�på�
synintryck�utan�föregående�kemisk�analys.�Massor�med�”tydlig�kreosotförekomst”�
klassades� som� C�massor� och� massor� med� ”mycket� tydlig� kreosotförekomst”�
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klassades�som�D�massor.�Eftersom�kemiska�analyser�saknas�för�dessa�SEV�har�för�
mängdberäkningarna� ansatts� 100� mg� PAH/kg� TS� för� C�massor� och� 1�000� mg�
PAH/kg�TS�för�D�massor.�

9.13 Slutbesiktning�

Slutbesiktning� av� entreprenaden� gjordes� enligt� AB� 92� den� 29� november� 2007.�
Inför� och� vid� besiktningen� gjordes� en� noggrann� genomgång� av� den� omfattande�
dokumentationen�som�entreprenören�överlämnat.��

9.13.1 Besiktningsanmärkningar�

Entreprenaden� godkändes� vid� slutbesiktningen� med� några� anmärkningar� främst�
avseende�att�det�saknades�viss�dokumentation. 

9.13.2 Åtgärdande�och�godkännande�av�besiktningsanmärkningar�

De� besiktningsanmärkningar� som� noterades� vid� slutbesiktningen� åtgärdades� och�
en�avstämning�av�att�alla�anmärkningar�var�åtgärdade�kunde�ske�i�februari�2008.�

9.14 Erfarenheter�och�avvikelser�

9.14.1 Vattenreningen�

Vattenreningen�fungerade�inte�på�önskat�sätt�och�resulterade�i�stillestånd�i�entre�
prenaden.�Under�genomförandet�kunde�konstateras�att�de�uppgifter�om�vattnet�
som� redovisades� i� förfrågningsunderlaget� stämde� dåligt� överens� med� det� läns�
hållningsvatten�som�periodvis�pumpades�upp�under�schaktningsarbetena.��

Bedömningen� av� hur� stor� andel� av� föroreningen� som� var� löst� respektive� parti�
kulärt�bunden�var�en�av�orsakerna.� I� förfrågningsunderlaget� redovisades�halter� i�
filtrerade� och� ofiltrerade� grundvattenprov� från� observationsrör.� Analyser� och�
observationer�under�entreprenaden�indikerade�att�förorenade�kolloider�större�än�
0,45�μm�(använd�filterstorlek�vid�filtrerad�vattenanalys)�passerade�sandfiltret.�Ett�
sätt� att� minska� risken� för� feltolkning� av� andelen� löst� förorening,� och� därmed�
erhålla�bättre�kunskap�om�betydelsefulla�partikelfraktioner,�kan�vara�att�använda�
fler� filterstorlekar� vid� analys� av� vatten� för� redovisning� i� förfrågningsunderlaget.�
Innehåll� av� olja� i� länshållningsvattnet� kan� också� ha� bidragit� till� den� periodvisa�
dåliga�reningen.�Inga�oljeanalyser�gjordes�under�projekteringen.�

En�erfarenhet�som�kan�dras�av�vattenreningen�i�Elnaryd�är�att�karakterisering�och�
analys� av� det� förorenade� vattnet� i� förfrågningsunderlaget� måste� baseras� på� ett�
vatten� som� så� långt� om� möjligt� överensstämmer� med� det� som� kommer� att�
behandlas.� I� det� aktuella� fallet� fanns� huvudsakligen� analyser� på� grundvatten� ur�
observationsrör.� Analyser� borde� som� ett� minimum� ha� kompletterats� med�
uppgrumlat� partikelhaltigt� vatten� från� en� schaktgrop� i� det� mest� förorenade�
området.� Entreprenören� i� det� aktuella� saneringsprojektet� bedömde� vidare� att�
förekomstform,� partikelstorlek� och� mängd� samt� andel� organiska� och� oorganiska�
partiklar�också�är�av�vikt�för�att�bedöma�reningsteknik�utöver�föroreningshalterna�
i�vattnet.�

Ett�annat�alternativ�kan�vara�att�man� i�ett� tidigt�skede� i�entreprenaden,�då�man�
genom�provschakter�eller�dylikt�kan�få�fram�ett�mer�representativt�vatten�än�vad�
som�är�möjligt�under�projekteringen,�bör�göra�pilotskaleförsök�eller�fullskaleförsök�
med�den�reningsanläggning�man�avser�använda.�Dessa�försök�bör�göras�så�tidigt�
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som�möjligt�så�att�man�hinner�göra�erforderliga�korrigeringar�innan�man�måste�ha�
anläggningen� i� full�drift.�Om�problemen�uppträder�under�full�produktion�uppstår�
stora� stilleståndskostnader� och� risken� för� t.ex.� oönskad� spridning� från� området�
kan�öka.���

Avvikelserna�mot� förfrågningsunderlaget�gav�entreprenören�rätt� till�extra�ersätt�
ning�för�de�merkostnader�som�avvikelserna�mot�förfrågningsunderlaget�orsakade.�
Efter�förhandlingar�träffades�överenskommelse�om�storleken�på�ersättningen.��

Det� kan� konstateras� att� det� blir� dyrt� att� vidta� åtgärder� under� pågående� entre�
prenad�när�reningstekniken�väl�är�etablerad.�På�grund�av�tidspress�blev�det�svårt�
för�entreprenören�att�undersöka�var�problemet�egentligen�låg�och�vilken�specifik�
korrigerande� åtgärd� som� skulle� kunna� lösa� problemet.� Istället� löstes� problemet�
genom�att�testa�olika�metoder,�och�kombinationer�av�metoder,�tills�fullgod�rening�
uppnåddes.� Detta� innebär� även� en� dålig� erfarenhetsåterföring� avseende�
reningstekniker� för� arsenik�� och� kreosotförorenat� vatten.� � Att� avbryta� arbetena�
medan� man� provat� fram� en� bättre� reningsprocess� hade� troligen� effektivare� och�
billigare�löst�själva�reningsdelen�men�medfört�ännu�större�stilleståndskostnader.��

En�erfarenhet�som�anlitad�underentreprenör�för�vattenreningen�framförde�är�att�
gränssnitten� mellan� beställare,� entreprenör� och� underentreprenör� tydligt� måste�
klargöras� i� inledningen� av� projektet,� så� att� ansvarsfördelningen� vid� eventuella�
avvikelser�och�problem�är�klar.��

9.14.2 Sanerade�volymer�

Under�entreprenaden�påträffades� inte�den�djupt� liggande�arsenikförorening�som�
förutsågs� i� projekteringen.� Det� befaras� att� utförd� skruvborrning� under� projek�
teringen� kan� ha� korskontaminerat� prov� mellan� olika� djup� och� gett� missvisande�
höga�arsenikhalter�på�större�djup.��

Uppmätta�arsenikhalter� i�ett�nyinstallerat�grundvattenrör�GV0701� i�denna�del�av�
området�(nordöstra�delen;�i�ruta�142�cR)�har�dock�varit�höga�vid�några�mätningar,�
dock� ligger� medelhalterna� av� alla� mätningar� under� uppföljningsfasen� inom�
acceptabla� haltnivåer.� Orsaken� till� de� förhöjda� grundvattenhalterna� kan� vara�
lokalt� kvarlämnad� förorenad� jord� i� angränsande� rutor� (143CR� och� 143cQ)� strax�
under�åtgärdsdjupet�på�1�m.�Halterna�som�uppmättes�vid�gruskannprovtagningen�
på� ca� 2� meters� djup� (ca� 40�60� mg/kg� TS)� ligger� endast� något� över� åtgärdsmålet�
och�klassningen�inom�ramen�för�miljökontrollen�visade�på�A�massor�(rena�massor)�
på� 1�1,5� meters� djup.� Den� vidare� kannprovtagningen� på� större� djup� (ner� till� 4�6�
meter)�visade�inte�på�förekomst�av�arsenikförorening.�

Det�bedöms�därför�att�mängden�kvarlämnad�restförorenad�jord�i�denna�lokala�del�
av�området�är�begränsad� liksom�den�eventuella� resulterande�spridningen.�Detta�
kan�dock�vara�anledningen�till�att�förhöjda�halter�ses�i�grundvattenröret�GV0701.�
Bevakning�sker�i�miljöövervakningsprogrammet.��

9.14.3 Sponten�

En�förutsättning�för�att�kunna�få�ner�en�spont�är�att�marken�inte�innehåller�block,�
för�hård�morän�eller�dylikt.�Blockförekomsten�var�inte�tillräckligt�undersökt�under�
projekteringen� varför� en� komplettering� gjordes� under� inledningen� av�
entreprenaden� med� jordbergsondering� i� en� linje� där� det� var� meningen� att� en�
bakåtförankrad�spont�skulle�slås.�Sonderingen�visade�att�det�fanns�en�del�block� i�
marken.�Sponten�mot�järnvägen�kunde�senare�flyttas�in�så�långt�att�bakåtförank�
ringen� kunde� slopas,� då� den� kompletterande� kannprovtagningen� visade� att� det�
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inte� förekom� någon� förorening� på� större� djup� nära� järnvägen� (se� figur� 9.22�
spontens� lokalisering� i� förfrågningsunderlaget� redovisas� jämte� det� slutliga� läget�
under�entreprenaden).��

Inspontningen� mot� den� nordvästligaste� delen� kunde� också� begränsas� då� man� i�
miljökontrollen� kunde� avgränsa� arsenikföroreningen� till� ytliga� jordskikt� och�
kompletterande� kannprovtagning� på� större� djup� inte� visade� på� förekomst� av�
arsenikförorening,�se�figur�9.22.�

All�spontning�kunde�ske�med�en�jordkil�kvar�på�schaktgropssidan�som�stöd.�Vissa�
spontplankor�kunde�ej�slås�till�fullt�djup�p.g.a.�block,�dock�var�vatteninträngningen�
i�schaktgropen�måttlig�trots�en�schakt�på�5�6�meter�under�grundvattenytan.��

9.15 Dokumentation�

Beslut� och� ekonomiska� överenskommelser� mellan� entreprenören� och� har� doku�
menterats�i�månatliga�byggprotokoll.�

Tillkommande�och�avgående�arbeten�och�dess�kostnader�(ÄTA)�överenskoms�fort�
löpande� under� entreprenaden� och� dokumenterades� i� en� ÄTA�blankett.�
Avstämning� av� dessa� skedde� vid� varje� byggmöte.� En� sammanställning� av� ÄTA�
skedde�fortlöpande�så�att�beställaren�hela�tiden�hade�full�kontroll�på�utvecklingen�
av�projektekonomin.��

Slutsatser�av�överenskommelser�rörande�miljökontrollen,�m.m.�dokumenterades�i�
protokoll�från�miljögruppsmöten�samt�i�instruktioner�till�entreprenören�som�togs�
fram�av�beställaren.�

Entreprenadens� utförande� har� redovisats� i� entreprenörens� slutredovisning� som�
innehåller� bl.a.� analysresultat� (jordprov� SEV,� analyser� i� dikesprov,� återfyllnads�
massor,� schaktväggar,� gruskannresultat,� variabilitet,� renat� vatten),� kontrollpro�
gram�för�sanering�samt�slutliga�schaktplaner.��

�
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10 Uppföljning��

10.1 Utvärdering�av�resultat�från�efterbehandlingen�

Resultaten�från�efterbehandlingen�har�utvärderats�mot�de�övergripande�och�mät�
bara� åtgärdsmålen,� för� att� klargöra� huruvida� efterbehandlingen� av� mark�� och�
grundvattenföroreningarna� inom� området� gett� upphov� till� önskad� reduktion� av�
hälso��och�miljöriskerna.�Följande�övergripande�åtgärdsmål�har�eftersträvats:��

� Inga� hälsorisker� ska� finnas� vid� vistelse� på� området� vid� markanvändning� som�
industrimark.�

� Spridning�av�föroreningar�från�industritomten�får�inte�leda�till�halter�som�över�
skrider�dricksvattennormen� i�brunnar�nedströms�området.�Ett�allmänt�grund�
vattenskydd�för�regionen�ska�finnas.�

10.2 Måluppfyllelse�

Genom� den� utförda� efterbehandlingen� av� förorenad� jord� vid� den� f.d.� impreg�
neringsanläggningen� i� Elnaryd� har� de� åtgärdsmål� som� sattes� upp� för� området,�
övergripande� såväl� som� mätbara,� uppfyllts.� Jord� med� halter� som� överskridit�
mätbara� åtgärdsmål� har,� med� några� få� undantag,� grävts� bort� vilket� innebär� att�
risken�för�negativa�hälsoeffekter�vid�vistelse�inom�området,�såväl�som�riskerna�för�
spridning�av�föroreningar�från�området,�har�reducerats�på�både�kort�och�lång�sikt.�
Stöd�för�slutsatserna�ges�nedan.�Osäkerheter�avseende�graden�av�måluppfyllelse�
samt�restriktioner�diskuteras�också.�

10.2.1 Reduktion�av�hälsorisker�

Risken�för�negativa�hälsoeffekter�vid�vistelse� inom�området�på�grund�av�kontakt�
med�förorenad�jord,�inandning�av�förorenat�damm,�oavsiktligt�intag�av�jord,�m.m.�
har� efter� genomförd� sanering� försvunnit.� Detta� stöds� av� gjorda� analyser� under�
miljökontrollen� där� förorenade� massor� med� halter� över� acceptabla� haltgränser�
(mätbara� åtgärdsmål)� har� grävts� bort.� Det� kan� även� noteras� att� de� mätbara�
åtgärdsmålen� för� arsenik,� 15� mg/kg� TS,� baseras� på� kriterier� för� skydd� mot�
hälsorisker� vid� spridning� och� att� acceptabla� haltgränser� för� skydd� mot� hälso�
effekter�vid�kontakt�med�jord�vid�vistelse�inom�området�är�högre;�ca�40�mg/kg�TS�
(jfr.�platsspecifika�riktvärden�i�Kemakta,�2002).�Detta�innebär�ett�stärkt�hälsoskydd�
på� grund� av� en� mindre� omfattande� exponering� för� föroreningar� vid� mark�
användning�för�industriändamål.��

10.2.2 Reduktion�av�spridning�

Den�önskade� reduktionen�av� spridningen�av�arsenik�på�minst�80�%� till� maximalt�
3�kg/år�bedöms�ha�nåtts�genom�att:��

- Jord�med�halter�överskridande�mätbara�åtgärdsmål�har�tagits�bort,�vilket�
kontrollerats�i�miljökontrollen�under�entreprenaden.��

- Efterbehandlingen�har�inneburit�att�upp�till�97�%�arsenik�tagits�bort,�dvs.�
mer�än�det�uppställda�målet�på�90�%,�vilket�enligt�gjorda�miljöutredningar�
skulle�reducera�spridningen�i�önskad�grad�(80�%).�

Den�utförda�åtgärden�innebär�sammantaget�att�ca�10�ton�arsenik�och�20�ton�kreo�
sot� räknat� som� PAH�16� tagits� bort� från� området� och� att� en� mycket� liten� mängd�
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restförorening�lämnas�i�marken�på�området.�Även�om�mängdberäkningarna�är�be�
häftade� med� stora� osäkerheter,� framför� allt� för� PAH,� uppskattas� endast� ca� 100�
200�kg�arsenik�och�ca�50�kg�PAH�föroreningar�kvarlämnas�inom�området.���

En�jämförelse�har�även�gjorts�med�mätningar�i�miljöövervakningsprogrammet�för�
att� klargöra� om� läckaget� efter� saneringen� underskrider� det� maximalt� acceptabla�
läckaget� (se� detaljerad� genomgång� i� kapitel� 11).� Ett� läckage� på� 3� kg/år� från�
området� utgår� från� ett� antagande� om� ett� grundvattenflöde� genom� förorenade�
massor�på�30�000�m3/år�och�en�lakbarhet�från�den�arsenikförorenade�jorden�som�
kan�tillåtas�leda�till�arsenikhalter�i�grundvattnet�på�i�medeltal�upp�till�100�μg/l.�Vid�
jämförelse�med�uppmätta�medelhalter�av�arsenik�i�miljöövervakningsprogrammet�
i� grundvattnet� inom� området� (50� μg/l)� och� längs� områdets� fastighetsgräns�
(90�μg/l)� kan� ses� att� medelhalterna� av� arsenik� i� rören� klarar� denna� haltgräns.�
Enskilda�halter�i�två�grundvattenrör�som�ligger�nära�varandra�i�den�norra�delen�av�
området,�GV0607�i�fastighetsgränsen�och�GV0701�inne�på�det�f.d.�impregnerings�
området,�överskrider�dock�100�μg/l�(se�mer�detaljer�i�Kap�11).��

Föreslagna� övergripande� och� mätbara� åtgärdsmål� baseras� på� att� dricksvatten�
normen� (10� μg/l� för� arsenik)� inte� överskrids� i� brunnar� ca� 400� meter� nedströms�
markområdet.� I�marken�mellan� föroreningskällan�och�brunnarna�kan�dock�högre�
halter� uppkomma� i� grundvattnet.� Arsenikhalterna� (medel� av� 2�3� analyser� i�
filtrerade�prov�under�2009)�är�8�μg/l,�36�μg/l�och�13�μg/l� i�grundvattenrör�0203,�
0601�och�0603.�I�dagsläget�överskrids�dricksvattennormen�i�några�av�grundvatten�
rören�nedströms�området.��

10.2.3 Restriktioner�

I�tabell�10.1�görs�en�sammanfattning�av�gjorda�bedömningar�avseende�riskreduk�
tion�och�måluppfyllelse�samt�vilka�restriktioner�som�finns�för�markanvändningen�
vid�Elnaryd�1:16.��

Genomförda� åtgärder� säkerställer� användning� av� marken� för� industriändamål�
samt�uttag�av�dricksvatten�i�brunnar�några�hundra�meter�nedströms.�Genomförda�
åtgärder� säkerställer� inte� automatiskt� att� grundvatten� inom� själva� industriom�
rådet� kan� användas� fritt,� då� förhöjda� resthalter� accepteras.� Innan� vatten� even�
tuellt�används�inom�industriverksamheten�måste�kontroll�genom�provtagning�och�
kemisk�analys� ske.�Kontakt�med� tillsynsmyndigheten�om� lämpligt� förfarande�bör�
ske.��

�
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Tabell�10.1� Sammanfattning�av�om�och�hur�projektets�övergripande�och�mätbara�
åtgärdsmål�uppfyllts.��

Övergripande�
åtgärdsmål�

Mätbart�
åtgärdsmål�

Uppfyllt? Restriktion

Reduktion�av�
hälsorisker�
vid�vistelse�
på�området��

�

Sanering�
efter�
acceptabla�
haltnivåer�i�
jorden�

�

Ja.�Inga�hälsorisker�
vid�aktuell�mark�
användning.�

Jordhalter�>�mätbart�
åtgärdsmål�bort�
tagna�

Kontrollerat�i�miljö�
kontroll�vid�entre�
prenad.��

Försiktighet�vid�an�
vändning�av�grund�
vattnet�i�området�p.g.a.�
resthalter�i�jorden.�

Kontroll�av�vattnets�
föroreningsinnehåll�om�
användning�ska�ske�
(ansvaret�för�kontrollen�
ligger�på�markägaren/��
verksamhetsutövaren).�

Skydd�av�
dricksvatten�
brunnar�och�
ett�allmänt�
grundvatten�
skydd�för�
regionen�

Reduktion�
av�spridning�
av�As�med�
80�%�till�ca�
3�kg�As�per�
år.��

��

Ja.�Arsenikhalter�i�
brunnar�ca�400�m�
nedströms�under�
skrider�idag�och�på�
sikt�dricksvatten�
normen�för�arsenik�
(10�μg/l).��

Jordhalter�>�mätbart�
åtgärdsmål�bort�
tagna�

�

Bevakas�i�miljö�
kontrollprogram.�

Pågående�spridning�som�
startade�innan�sanering�
en�kommer�att�fort�
sätta.��

Viss�ökad�spridning�
under�entreprenad�
skedet�kan�ha�ökat�
halterna�temporärt,�
dock�förväntas�dricks�
vattenbrunnarna�förbli�
opåverkade.�

Förloppet�bevakas�i�
miljökontrollprogram.�

�

Om�resultaten� från�den� fortsatta�miljöövervakningen�av�grundvattnet�skulle�visa�
på� en� ökning� av� föroreningshalterna� i� observationsrör� nedströms� fastigheten�
och/eller�påverkan�på�dricksvattenbrunnarna�kan�restriktioner�för�uttag�av�dricks�
vatten�krävas.�Det�finns�inget�i�dagsläget�som�tyder�på�att�detta�skulle�ske.��

10.2.4 Diskussion�

Eftersom�den� faktiska� resthalten�efter� sanering,�enligt�utförda�kemiska�analyser,�
till�och�med�är�lägre�än�de�mätbara�åtgärdsmålen�finns�det�teoretiskt�utrymme�för�
en� annan� markanvändning� än� för� industriändamål.� Vid� en� eventuell� förändrad�
markanvändning�mot�en�känsligare�markanvändning�(längre�vistelsetider,�närvaro�
av� barn,� intag� av� bär� och� svamp,� osv.)� skulle� dock� krävas� en� mer� omfattande�
kontroll� av� ytjorden� inom� området� genom� stickprov� och� analys� samt� jämförelse�
med�riktvärden�giltiga�för�den�nya�markanvändningen.����

Saneringsarbetena�har�gett�upphov�till�en�miljöbelastning�i�form�av�en�stor�mängd�
transporter.� Avvägning� av� denna� miljöbelastning� jämfört� med� miljönyttan� för�
markområdet�i�Elnaryd�gjordes�under�projektets�riskvärdering�inför�beslut�om�val�
av� åtgärd.� Transport� på� järnväg� övervägdes� av� entreprenören,� men� tillgänglig�
heten�av�vagnar�var�dålig�vid�tillfället�för�genomförandet.�
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10.3 Bedömning�av�miljöeffekten�av�utförda�åtgärder�

Miljökonsekvenserna,�positiva�(+)�och�negativa�(�),�av�utförda�schaktåtgärder�
summeras�nedan.�Sammantaget�har�åtgärden�resulterat�i�att:��

� Mer� förorening� har� avlägsnats� än� vad� som� uppskattades� i� huvudstudie�
och�projektering�(+)�

� Mindre�mängd�jord�har�transporterats�till�deponi�än�planerat�(+)�

o Mindre�mängd�B�massor,�C�massor�

o Större�mängd�D�massor�

� Förändrad�föroreningsutbredning�vid�schaktning�(�)�

o Mindre�As�utbredning�och�arsenikslam�endast�till�ca�1�meters�djup.�
Detta� är� i� sig� är� positivt,� dock� skedde� förändringen� under� pågå�
ende�entreprenad�vilket� innebar�en�projektrisk�som�hade�kunnat�
fördyra�projektet�istället�för�tvärtom.�

o Mer�PAH/kreosot�på�stora�djup�

� Viss�omgivningspåverkan�under�och�efter�entreprenad��

o Problem�med�vattenrening�

� Ledde� ej� till� en� ökad� belastning� på� bäcken� vid� utsläpps�
punkten�(+)�

o Periodvis,�viss�ökad�belastning�på�grund��och�ytvattnet�nedströms�
området�(�)�(kan�dock�även�vara�en�effekt�av�den�redan�pågående�
spridningen�sedan�verksamhetstiden).�

o Lång� tid� innan� de� positiva� effekterna� kan� ses� på� grundvattnet�
nedströms�(�)�

Sammantaget�kan�man�konstatera�att�en�lyckad�sanering�genomförts�för�det�f.d.�
förorenade�markområdet� i� Elnaryd.�Det� slutliga�beviset�på�detta� sker�genom�att�
löpande� utvärdera� provtagningar� inom� ramen� för� miljöövervakningsprogrammet�
som�fortsätter�ytterligare�ca�ett�år,�dvs.�totalt�minst�tre�år�efter�avslutad�åtgärd.��

10.4 Osäkerheter�och�avvikelser�

Konstaterad� variabilitet� av� halter� inom� SEV� (jfr.� avsnitt� 9.11.1)� � ger� en� viss�
osäkerhet�i�klassningen�av�SEV,�som�riskerar�att�leda�till�att�massor�som�återfyllts�
ställvis� innehåller� förhöjda� halter� som� kan� överskrida� mätbara� åtgärdsmål.� Tack�
vare� kontrollåtgärder� (extra� provtagning� inom� ramen� för� miljökontrollen)� har�
risken�för�att�jord�med�mycket�höga�(akuttoxiska)�halter�kvarlämnats�minimerats�
(haltgräns�ca�100�mg/kg�TS).��

En�eventuell�felklassificering�bedöms�inte�heller�medföra�en�väsentligt�ökad�sprid�
ning� från� området� då� det� handlar� om� lokalt� förhöjda� halter� och� begränsade�
mängder.� Medelhalter� i� samtliga� rör� inom� och� i� direkt� anslutning� till� området�
klarar� också� acceptabla� haltgränser� vid� mätningar� i� miljöövervakningsprogram�
met.� Felklassificeringen� skulle� dock� kunna� vara� en� orsak� till� de� något� förhöjda�
arsenikhalterna� i� den� norra� delen� av� området� i� ett� av� de� nyinstallerade� grund�
vattenrören.�En�annan�orsak�diskuteras�även�avsnitt�9.14.2.��
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10.5 Dokumentation�

Dokumentationen�av�det�genomförda�efterbehandlingsprojektet�bevaras�av�läns�
styrelsen� och� huvudmannen� för� projektet,� Alvesta� kommun.� Dokumentationen�
består� dels� av� entreprenörens� slutredovisning� och� av� byggprotokoll� där� beslut�
avseende� utförande,� acceptabel� riskreduktion,� resultat� av� miljökontroll,� hinder,�
m.m.� dokumenteras.� En� sammanfattning� av� dokumentationen� som� helhet�
sammanfattas�i�föreliggande�slutrapport.���

�

 
Figur�10.1� Aktörerna�under�entreprenaden�lämnar�området�i�oktober�2007.�

Miljöövervakningen�av�omgivande�grund��och�ytvatten�fortsätter�i�
Alvesta�kommuns�regi.��

 



�
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11 Miljöövervakningsprogram�

11.1 Omfattning�

Ett�miljöövervakningsprogram�upprättades� inför�saneringen� i�syfte�att�dokumen�
tera�föroreningssituationen�i�grund��och�ytvatten�på�och�omkring�området�(Kem�
akta,�20067).�Provtagning�och�kemiska�analys�av�yt��och�grundvatten�har�skett�i�tre�
faser:��

- Referensfasen�(innan�saneringsstart)�
- Entreprenadfasen��
- Uppföljningsfasen.��

I� tabell� 11.1� listas� samtliga� provtagningstillfällen� fram� t.o.m.� augusti� 2009� och� i�
figur� 11.1� ges� lokaliseringen� av� huvuddelen� av� provpunkterna.� Samtliga� prov�
punkter� redovisas� även� i� bilaga�2.� Uppföljningsfasen� planeras� att� fortsätta� totalt�
tre� år� efter� saneringen,� med� eventuell� förlängning� om� resultaten� från� provtag�
ningarna�under�denna�tid�föranleder�detta.��

För� redovisning� av� resultat� från� grundvattenprovtagning� har� en� indelning� i� tre�
delområden�gjorts;�rör�inne�på�fastigheten,�i�direkt�anslutning�till�fastigheten�och�
längre�nedströms�fastigheten.��

0 100 200

meter

Provpunkter
Grundvatten

Ytvatten

Brunn

�
Figur�11.1� Lokalisering�av�grundvattenrör�i�miljöövervakningsprogrammet,�på�

området,�i�direkt�anslutning�till�området�och�nedströms�området�samt�
provtagna�brunnar�och�ytvattenprovpunkter.�

�

Under�entreprenaden�och�uppföljningen�har�programmet�löpande�reviderats�inför�
varje� provtagningstillfälle� för� att� kunna� följa� upp� data� på� ett� relevant� sätt� (se�
bilaga�2).��

                                                 
7�Se�även�redovisning�för�referensfas�(Alvesta�kommun,�2007)�samt�för�entreprenad��och�
uppföljningsfas.� 
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Förändringar� jämfört�med�referensmätningarna�var� främst�att� färre�rör�provtogs�
inne�på�det�förorenade�området�eftersom�befintliga�rör�togs�bort�under�entrepre�
naden.� Tre� nya� rör� installerades� på� området� efter� saneringen� för� uppföljningen.�
En� annan� skillnad� jämfört� med� referensmätningarna� är� att� färre� samtidiga� ana�
lyser�på�både�ofiltrerat�och�filtrerat�grundvattenprov�gjordes.��

�

Tabell�11.1� Datum�för�provtagning�inom�miljöövervakningsprogrammets�tre�faser.�

Referensfasen�

2005�01�26����31
2005�04�11����18
2005�05�19
2005�11�07����09
2005�12�27����2005�12�29
2006�03�30
2006�04�29
2006�06�20
2006�09�12
2006�12�28

Entreprenadfasen�

2007�03�15��21
2007�04�16��19
2007�05�21
2007�06�19
2007�08�15
2007�10�17

Uppföljningsfasen�

2008�01�03
2008�02�06��2008�02�07
2008�04�29/2008�05�05
2008�08�11
2008�11�04��05
2009�02�04
2009�05�26
2009�08�13

�

11.2 Kemiska�analyser�

Vattenprover�har�analyserats�med�avseende�på�arsenik,�koppar,�krom,�zink�samt�
PAH.� PAH� har� analyserats� i� mindre� utsträckning� än� metallerna.� För� ett� urval� av�
provpunkter� och� tillfällen� har� under� referensfasen� även� ett� bredare� analysspek�
trum� av� fler� metaller� analyserats� samt� parametrar� som� t.ex.� DOC,� TOC,� suspen�
derat�material,�ammoniumkväve�och�nitratkväve.���

Analys�av�metaller�har�skett�på�både�filtrerat�och�ofiltrerat�vatten�i�varierande�om�
fattning� medan� PAH� har� analyserats� uteslutande� på� ofiltrerade� prov.� Under�
entreprenad�� och� uppföljningsfasen� analyserades� arsenik� och� metaller� generellt�
på�ofiltrerade�prov�närmast�området�där�möjligheten�för�spridning�med�partiklar�
är� stora,� framför� allt� under� entreprenadfasen.� I� grundvattnet� längre� nedströms�
analyserades� främst� filtrerade� men� även� ofiltrerade� grundvattenprov.� På� ofilt�
rerade�prov�analyserades�även�suspenderat�material.��
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Filtrering� har� generellt� skett� i� fält� men� vid� tillfällen� då� vattnet� varit� mycket�
grumligt,�har�filtrering�skett�på�laboratoriet.�Samtliga�ytvattenprov�har�analyserats�
ofiltrerade.� Vid� samtliga� provtagningar� har� även� grundvattennivåer� inmätts� i�
observationsrören�föregående�provtagningen.�

Halter� av� metaller� har� analyserats� på� laboratorium� enligt� EPA�metoder� (modifi�
erade)�200.7�(ICP�AES)�och�200.8�(ICP�SFMS).�I�vissa�fall�har�totaluppslutning�skett�
av�vattenprovet� innan�analys,� framför�allt� för�grumliga�prov�eller�då� synliga� fäll�
ningar� observerats� som� inte� lösts� upp� vid� tillsats� av� syra� på� laboratoriet.� Ofilt�
rerade�och�ej�grumliga�prov�samt�filtrerade�prov�har�generellt�analyserats�direkt�
på� instrumentet� efter� tillsats� av� syra.� Detektionsgränsen� blir� sämre� vid� uppslut�
ning�varför�detta�förfarande�undveks�så�långt�möjligt.�Halter�av�PAH�har�bestämts�
enligt�metod�baserad�på�CSN�EN�ISO�11396�med�extraktion�av�provet�med�hexan.�
Mätning�utförs�med�GC�MS.��

11.3 Provtagning�Kojtasjön�

Innan�saneringens�start�gjordes�provtagning�av�sediment�och�ytvatten�i�Kojtasjön�
och�i�en�till�sjön�tillrinnande�bäck�i�vilken�det�renade�länsvattnet�skulle�släppas�ut�
under� saneringen.� Undersökningen� syftade� till� att� erhålla� bakgrundsnivåer� av�
arsenik�och�PAH�i�sediment�och�ytvatten�innan�saneringen�startade.�Sedimentprov�
uttogs�på�sex�platser�och�ytvattenprov�i�två�provpunkter.��

Resultaten�visade�på�måttligt�höga�halter�av�arsenik,�kadmium,�krom�och�koppar,�
låga� halter� av� zink� och� förhöjda� halter� av� PAH� i� sedimenten� i� Kojtasjön� innan�
saneringen�började.�I�bäcken�var�halterna�låga.�I�ytvattnet�uppmättes�låga�halter�
(Kemakta�2007).�

11.4 Resultat�referensfas�

Mycket�höga�halter�av� framförallt�arsenik�och�PAH�uppmättes� i�grundvattnet�på�
området�innan�saneringen.�En�maximal�arsenikhalt�i�filtrerat�prov�på�590�μg/l�och�
en� maximal� halt� av� PAH� i� ofiltrerat� prov� på� 3� 724� μg/l� uppmättes.� Även� i� de�
grundvattenrör� som� ligger� direkt� utanför� området� längs� med� fastighetsgränsen�
uppmättes� ställvis� mycket� höga� halter� av� arsenik� och� PAH� samt� höga� halter� av�
zink.��

I�de�grundvattenrör�som�ligger�i�nedströms�riktning�från�området,�på�ett�avstånd�
av� ett� tiotal� meter� upp� till� ca� 200� meter,� uppmättes� lätt� förhöjda� halter� i� ofilt�
rerade�prov�vilket�indikerar�en�pågående�spridning�från�området.�I�filtrerade�prov�
uppmättes�dock�relativt�låga�halter�av�arsenik.�I�vissa�provpunkter�sågs�en�ökande�
halttrend� under� referensfasen,� se� figur� 11.2� och� figur� 11.3.� Påverkansområdet�
sträcker� sig� upp� till� ca� 100� meter� från� fastighetsgränsen� eller� ca� 400� meter�
nedströms�de�mest�förorenade�delarna.��
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Figur�11.2� Arsenikhalter�i�GV5�(ofiltrerat�och�filtrerat)�vid�referensprovtagningen�

under�2005�innan�saneringsstart.�

�

 
Figur�11.3� Halt�av�PAH�16�i�GV0203�grunt�(ofiltrerat)�vid�referensprovtagningen�

under�2005�2006�innan�saneringsstart.�

 
Höga�eller�mycket�höga�halter�av� framförallt�arsenik�men�även�zink�uppmättes� i�
ytvattnet�i�det�avledande�diket�från�de�mest�förorenade�delarna�och�i�en�punkt�ca�
200� m� från� området.� Även� av� PAH� uppmättes� i� höga� halter� i� detta� dike,� men� i�
övriga�provpunkter�endast�låga�halter.��

Halter�i�nedströms�liggande�brunnar�där�dricksvatten�periodvis�uttas�visade�under�
referensfasen�inga�tecken�på�påverkan�av�arsenik,�metaller�eller�PAH�med�grund�
vattnet.�Halterna�är�låga�eller�under�detektionsgräns.�

En� mer� detaljerad� beskrivning� av� resultaten� från� referensfasen� ges� i� Alvesta�
kommun,�2007.��
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11.5 Resultat�entreprenadfas�

En�ökning�i�halter�av�såväl�metaller�som�PAH�observerades�i�några�grundvattenrör�
under�entreprenaden,�framförallt�i�de�punkter�som�är�belägna�i�direkt�anslutning�
till�fastigheten,�men�även�i�nedströms�belägna�rör,�bl.a.�ca�100�m�söder�om�fastig�
heten,�se� tabell�11.2�samt� figur�11.4�och� figur�11.5.� I�vissa� rör�är�dock�ökningen�
svår�att�säkerställa�då�variationer�över�året�förekommer�och�antalet�provtillfällen�
är�begränsade�i�vissa�rör.�Ökningen�i�rören�närmast�området�kan�vara�orsakad�av�
saneringsarbetet,� men� det� ska� noteras� att� halterna� i� vissa� av� rören� var� ökande�
redan�under�referensfasen,�dvs.�innan�saneringens�start.�Grävarbetena�startade�i�
januari� 2007�och� avslutades� i� september� 2007.� Ökningen� i� rören� på� upp� till� 100�
meter� från� fastigheten� bedöms� mer� sannolikt� vara� en� effekt� av� en� redan� på�
gående�spridning�än�en�effekt�av�entreprenadarbetena.�Arsenik�har� i�tidigare�ut�
redningar� uppskattats� ha� en� transporthastighet� av� ca� 100� meter� per� år� med�
hänsyn�till�sorption�(fastläggning)�i�jorden.�Grundvattnets�hastighet�har�uppskatt�
ats�till�ca�500�meter�per�år.��

�

Tabell�11.2� Bedömning�av�tendens�till�ökning�av�halter�av�arsenik,�metaller�och�PAH�
16�i�rör�i�direkt�anslutning�till�industrifastigheten�i�Elnaryd.��

� Arsenik� � Krom,�koppar�och�
zink�

PAH�16� �

Rör� Ökning�
under�
ref.fas?�

Ökning�
under�
entre�
prenad?�

Ökning�
under�
ref.fas?�

Ökning�
under�
entre�
prenad?�

Ökning�
under�
ref.fas?�

Ökning�
under�
entre�
prenad?�

NGV7�grund� Ja*� Nej� Ja� Möjlig� Nej� Nej�

NGV7�djup� Ja*� Möjlig� Ja� Nej� Nej� Nej�

GV9�(grunt)� Ja� Ja� Möjlig� Ja� Nej� Möjlig�

GV9�djup� Nej� Möjlig� Nej� Ja� Nej� Nej�

GV0604�grund� Nej� Ja� Nej� Ja� Möjlig� Trolig�

GV0606�grund� Ja� Möjlig� Nej� Nej� Nej� Nej�

GV0606�djup� Trolig� Nej� Nej� Nej� Nej� Nej�

GV0607�grund� Nej� Ja� Nej� Liten� Nej� Nej�

GV0607�djup� Nej� Nej� Nej� Nej� Nej� Nej�

GV0608�grund� Möjlig� Ej�trolig� Nej� Nej� Nej� Ja�

GV0608�djup� Möjlig� Ej�trolig� Möjlig� Nej� Nej� Nej�

GV0609�grund� Nej� Ej�
provtagen�

Nej� Ej�
provtagen�

Nej� Nej�

GV0609�djup� Nej� Ej�
provtagen�

Nej� Ej�
provtagen�

Nej� Nej�

GV0605�grund� Nej� Möjlig� Nej� Nej� Nej� Nej�
*ökning�i�ofiltrerat�prov�

�
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Figur�11.4� Arsenikhalter�i�GV0604�grund�(filtrerat�prov)�under�referens��samt�

entreprenadfas.�
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Figur�11.5� Arsenikhalter�i�GV0606�grunt�(filtrerat�prov)�under�referens��samt�

entreprenadfas.�

Även� i� ytvattnet,� framförallt� i� det� avledande� diket� från� de� mest� förorenade�
delarna� beläget� i� direkt� anslutning� till� fastigheten,� ses� en� ökning� av� arsenik,�
koppar,�krom�och�zink�som�troligen�orsakats�av�entreprenaden.�En�ökning�i�halter�
kan� även� ses� under� en� kortare� period� i� ett� dike� som� avleder� ytvatten� från�
fastighetens�södra�del.�

Inga� tecken� på� ökade� halter� har� observerats� under� entreprenaden� i� omkring�
liggande�dricksvattenbrunnar.�



 

Slutrapport�och�erfarenhetsåterföring���Elnaryd�marksanering� 117 

11.6 Resultat�uppföljningsfas�

Lokaliseringen� av� huvuddelen� av� provtagna� rör� och� brunnar� under� uppföljnings�
fasen,� inklusive� de� tre� nya� rör� som� installerades� på� det� sanerade� markområdet,�
redovisas�i�figur�11.6.�
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�
Figur�11.6� Lokalisering�av�grundvattenrör�GV0701,�GV0702�och�GV0703�som�

installerades�på�området�efter�efterbehandlingens�avslut�samt�urval�av�
övriga�provtagningspunkter�i�miljöövervakningen.��

 
Provtagningen�inom�uppföljningsfasens�hittills�genomförda�provtagningar�visar�på�
delvis�motstridiga�resultat�beroende�på�vilka�observationspunkter�som�studeras.�I�
rör� i� direkt� anslutning� till� fastigheten� ses� halterna� i� vissa� rör� avta� från� nivåerna�
som�var�under�saneringen�(arsenik�i�figur�11.7�samt�PAH�i�figur�11.8),�medan�det�i�
andra� rör� ses� en� helt� motsatt� trend� med� ökande� halter� och� där� de� maximala�
halterna�uppmäts�under�uppföljningsfasen�(figur�11.9).��
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Figur�11.7� Arsenikhalter�i�GV0608�grund�(filtrerat�prov)�under�referens�,�

entreprenad��och�uppföljningsfas.�
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Figur�11.8� Halt�av�PAH�16�i�GV0608�grund�(ofiltrerat�prov)�under�referens�,�

entreprenad��och�uppföljningsfas.�
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Figur�11.9� Arsenikhalter�i�GV0604�grund�(filtrerat�prov)�under�referens�,�

entreprenad��och�uppföljningsfas.�

 
Tre�nya�rör� installerades�efter�saneringen�på�området� i�syfte�att�kunna�övervaka�
grundvattenhalterna�på�området�efter�saneringen,�se�figur�11.6.�Vid�en�jämförelse�
av� halterna� i� dessa� rör� med� halterna� i� de� rör� som� låg� i� samma� områden� innan�
saneringen�ses�generellt� lägre�haltnivåer,�men�fortfarande�uppmäts�relativt�höga�
halter� av� arsenik� i� grundvattnet� i� ett� rör� i� den� norra� delen� (maxhalt� arsenik�
204�μg/l� under� aktuell� provtagningsperiod).� Ytterligare� ett� rör� i� de� centrala�
delarna� hade� förhöjda� halter� under� 2008� (86�128�μg/l),� men� mätningar� under�
2009�har�visat�på�mycket�låga�halter�i�detta�rör.��

Om� medelvärden� studeras� för� samtliga� rör� inom� områdesindelningen� ”på�
området”,� ”i�nära�anslutning”�och�”nedströms”�kan�man�konstatera�att�halterna�
av� arsenik� i� grundvattenrören� på� det� sanerade� område� har� sjunkit� med� ca� 60�%�
jämfört�med�referensfasen�och�PAH�halterna�med�drygt�90�%,�se�figur�11.10�och�
figur�11.11.��

Halterna� i� nära� anslutning� till� området� har� däremot� bara� sjunkit� för� PAH� (med�
60�%)� medan� arsenikhalterna� stigit� med� ca� 30� %� jämfört� med� medelvärdet� för�
hela�referensfasen.�I�grundvattenrören�på�större�avstånd�nedströms�området�har�
medelhalterna�stigit�ännu�mer,�mellan�ca�2�ggr�för�PAH�till�7�ggr�för�arsenik.�Det�
ska�dock�noteras�att�en�direkt�förbättring�i�grundvattenkvalité�inte�är�att�förvänta�
omgående� efter� saneringen� och� fortfarande� har� en� för� kort� tid� förflutit� för� att�
kunna�utvärdera�de�slutliga�effekterna�av�saneringen.�Uppföljningsfasen�har�bara�
pågått� i� ca�1,5�år�efter�avslutad� sanering�vid�denna� redovisning.�Återhämtnings�
förlopp� för� föroreningar� i�grundvatten�är� långsamma.�En� fortsätt�övervakning�av�
grundvattenkvalitén�kommer�att�göras�under�ca�tre�år�efter�saneringens�avslut.�
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Figur�11.10� Medelhalter�av�arsenik�(μg/l)�i�grundvatten�och�brunnar�(filtrerade�prov)�

uppmätt�under�referensfasen,�entreprenadfasen�och�uppföljningsfasen�
(t.o.m.�maj�2009).��
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Figur�11.11� Medelhalter�av�PAH�16�(μg/l)�i�grundvatten�och�brunnar�(ofiltrerade�

prov)�uppmätt�under�referensfasen,�entreprenadfasen�och�
uppföljningsfasen�(t.o.m.�maj�2009).��

 
De� höga� halterna� av� arsenik� i� det� avledande� diket� från� de� mest� förorenade�
delarna� (Y3)� i� direkt� anslutning� till� fastigheten,� sjunker� under� uppföljningsfasen�
med�undantag�för�den�sista�mätningen�i�maj�2009�då�analysresultatet�återigen�är�
förhöjt.��
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11.7 Erfarenheter�och�avvikelser�

Sammanfattningsvis�har�entreprenaden�gett�upphov�till�en�viss�ökad�belastning�på�
omgivningen,�vilket�är�svårt�att�undvika�under�en�så�omfattande�gräventreprenad�
som� den� i� Elnaryd.� En� del� av� ökningen� är� dock� troligen� orsakad� av� att�
entreprenören�tvingades�avsluta�pumpning�och�släppa�upp�grundvattenytan�i�den�
mest� förorenade� delen� av� området,� när� problem� med� länsvattenhållningen�
uppkom,� se� beskrivning� i� avsnitt� 9.10.� Det� är� troligt� att� denna� avvikelse� i� entre�
prenadarbetena�har�bidragit� till�de� förhöjda�halter� som�observeras� i�bl.a.�grund�
vattenröret� GV0607� direkt� utanför� denna� del� av� området.� Byggnation� av� en�
reservdamm�hade�eventuellt�kunnat�avhjälpa�en�del�av�problemet.�

11.8 Osäkerheter�

En�osäkerhet�vid�jämförelse�av�tidsserier�av�kemiska�analyser�i�grundvattenrören�
är�att�analyserna�gjorts�på�två�olika�sätt,�dels�genom�direkt�analys�efter�tillsats�av�
syra� (analysmetod� V�2� på� ALS� laboratorium)� som� dels� genom� analys� efter� upp�
slutning� (analysmetod� V3�b).� I� vissa� fall� riskerar� analys� efter� uppslutning,� som�
omfattar�förorening�på�och�i�alla�eventuella�partiklar�i�provet,�att�ge�missvisande�
höga�halter�av�t.ex.�arsenik�som�inte�beskriver�den�mobila�fraktionen�som�kan�röra�
sig�med�grundvattnet.�

11.9 Måluppfyllelse�

Entreprenadens�måluppfyllelse�diskuterades�i�avsnitt�10.2.�I�detta�avsnitt�görs�en�
mer�detaljerad�uppföljning�av�resultaten�från�miljöövervakningsprogrammet�som�
utförts�av�Alvesta�kommun.��

Miljöövervakningsprogrammet� togs� fram� för� att� bevaka� miljöeffekterna� under�
entreprenaden�och�för�att�göra�en�uppföljning�av�entreprenadens�resultat�genom�
jämförelse�med�tillståndet�innan�sanering.��

Efterbehandlingens�mål�kan�sägas�vara�uppfyllda�om�följande�situation�är�giltig:��

� Under�entreprenad:��

- Halterna�i�grundvattenrören�närmast�området�stiger�inte�alls�eller�i�
begränsad� omfattning� under� grävarbetena.� Situationen� innan�
sanering� måste� beaktas� för� utvärderingen,� dvs.� om� en� ökning�
konstaterats�redan�under�referensfasen.�

� Efter�avslutad�entreprenad:��

- Halterna�i�grundvattenrören�närmast�området�sjunker�jämfört�med�
situationen�före�åtgärd�(referensfasen).��

- Halterna� i� grundvattenrören� närmast� området� överskrider� på� sikt�
inte� 100� μg/l� för� arsenik� (motsvarar� ett� acceptabelt� läckage� på�
3�kg/år).�

- Halterna� i� grundvattenrören� på� ca� 50�100� meter� från� området�
sjunker�på�sikt.��

- Spridning� med� grundvatten� leder� ej� till� halter� som� överskrider�
dricksvattennormen�i�brunnar�nedströms�området.��
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Det�är�svårt�att�definiera�tidsskalan�för�återhämtningen�och�hur�lång�tid�”på�sikt”�
kan�innebära.�Arseniken�sorberar�i�jorden�och�det�kan�ta�lång�tid�för�förorenings�
plymen�att�transporteras�nedströms�området.��

För�Elnaryd�har�utvärdering�gjorts�enligt�ovan.�Enligt�avsnitt�11.6� skedde�en�viss�
ökning� av� halterna� utanför� det� förorenade� markområdet� under� entreprenadens�
genomförande.�Mätningar�drygt�ett�år�efter�avslutad�sanering�visar�att�halterna�i�
många� av� rören� sjunker� men� fortfarande� är� halterna� höga� och� överskrider�
100�μg/l� på� två� platser� närmast� området� (grundvattenrör� 0604� grund� och� 0607�
grund� och� djup).� Det� ska� noteras� att� förväntat� kraftigt� förorenad� jord� direkt�
utanför� fastigheten� som� inte� kunnat� saneras� (på� grund� av� närhet� till� järnväg),�
kvarstår�och�påverkar�föroreningshalterna�i�de�rör�som�sitter� installerade�direkt�i�
denna� jord.� En� fullständig� reduktion� av� halterna� i� varje� observationspunkt� kan�
därmed�inte�förväntas.�Under�förutsättning�att�medelvärdet�inom�och�i�direkt�an�
slutning� till� området� underskrider� 100� μg/l� kan� åtgärdsmålen� avseende� sprid�
ningsreduktion� sägas� vara� uppfyllda.� En� bevakning� för� att� detta� uppnås� på� sikt�
sker�inom�ramen�för�miljöövervakningsprogrammet.�

Arsenikhalterna� i� vissa� av� grundvattenrören� på� ca� 50�100� meters� avstånd� från�
markområdet� (se� figur� 11.6)� har� ökat� eller� är� fortsatt� förhöjda� i� de� rör� som� var�
påverkade� redan� under� referensfasen� och/eller� entreprenadskedet� (0603� grund�
sydost�om�området�och�0601�grund�nordost�om�området),�dock�ses�årstidsvaria�
tioner� med� omväxlande� förhöjda� och� låga� halter� vid� de� olika� provtagningarna.� I�
ett�grundvattenrör�några�hundra�meter� sydost�om�markområdet� (0203)�är�arse�
nikhalterna�i�ofiltrerade�prov�lägre�idag�än�innan�sanering�och�de�lösta�arsenikhalt�
erna�(filtrerade�prov)�sjunker�efter�en�initial�ökning�i�uppföljningsfasen.�De�halter�
som� i�dag�observeras� i�nedströms� liggande� grundvattenrör�är� sannolikt� en� kom�
bination�av�en�pågående�föroreningsplym�som�spridits�innan�saneringen�påbörja�
des�och�möjligen�en�viss�en�ökad�omgivningspåverkan�under�saneringen.�

Vid� den� fortsatta� övervakningen� av� grundvattenkvalitén� bevakas� återhämtnings�
förloppet� av� föroreningssituationen� som� är� långsam� för� föroreningar� i� grund�
vatten.�Resultaten�under�uppföljningen�redovisas� i�rapporter�som�årligen�lämnas�
till�tillsynsmyndigheten.���

11.10 Dokumentation�

Resultaten� från� miljöövervakningen� har� sammanställts� i� en� databas� i� Excel� som�
utvärderats�löpande�under�projektets�gång�varefter�provtagningsprogrammet�för�
efterföljande� provtagning� vid� behov� justerats� baserats� på� resultaten� från�
föregående�provtagning.��

Resultaten�har�även�sammanställts�i�följande�rapporter:�

Miljöövervakning�Projekt�Elnaryd.�Redovisning�av�referensprovtagningar.�Kemakta�
AR�2007�03.�Kemakta�Konsult�AB,�Gabriella�Fanger�och�Karin�Jonsson,�2007�03�29.�

Miljöövervakning� Projekt� Elnaryd.� Redovisning� av� provtagningar� under� entre�
prenadfasen,�januari�2007�t.o.m.�november�2007.�Kemakta�AR�2009�24.�Kemakta�
Konsult�AB,�Gabriella�Fanger�och�Karin�Jonsson,�november�2009.�

Miljöövervakning� Projekt� Elnaryd.� Redovisning� av� provtagningar� under� upp�
följningsfasen� januari� 2008� t.o.m.� maj� 2009.� Kemakta� AR� 2009�25.� Kemakta�
Konsult�AB,�Gabriella�Fanger�och�Karin�Jonsson,�november�2009.�
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Därutöver� kommer� ytterligare� en� rapport� för� uppföljningsfasen� att� tas� fram� i�
början� av� 2010� när� kvarvarande� provtagningar� i� miljöövervakningsprogrammet�
utförts�under�del�av�2009.��

�



�
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12 Ekonomisk�uppföljning�

12.1 Slutliga�kostnader�

Totalkostnaden�för�hela�efterbehandlingsprojektet�i�Elnaryd�blev�63,5�miljoner�
kronor.�En�uppdelning�av�kostnaderna�under�projektering�och�entreprenad�på�
olika�aktörer�och�projektaktiviteter�ges�i�tabell�12.1.�

Inledande�kostnader�för�förstudien�uppgick�till�ca�600�000�kr�och�för�huvudstudien�
ca�500�000�kr.��

Tabell�12.1� Uppdelning�av�kostnader�(kr)�på�olika�aktörer�och�projektaktiviteter�för�
projekt�Elnaryd�under�entreprenad��och�projekteringsskedet.��

Projektaktivitet�
Projek�

tering,�kr�
Utförande�

skede,�kr�
Summa�

totalt,�kr�

Entreprenad� �� 44�800�000� 44�800�000��

Projektering*� 1�900�000� 1�100�000� 3�000�000��

Miljöutredningar�och�beställarstöd�miljö*� 1�200�000� 1�700�000� 2�900�000��

Beställarstöd�byggteknik�och�ekonomi� 500�000� 1�000�000� 1�500�000��

Övrigt� 1�400�000� 2�300�000� 3�700�000��

Egeninsats�(10�%)� �� 6�500�000� 6�500�000��

Återstående�redovisning� �� 500�000� 500�000��

Uppföljning� �� 600�000� 600�000��

Entreprenad� �� 44�800�000� 44�800�000��

Summa� 5�000�000� 58�500�000� 63�500�000��
*�Inkluderar�kemiska�analyser,�inklusive�miljöövervakningen��
�
Kostnaderna� för� miljöövervakningsprogrammet� för� omgivande� grund�� och� yt�
vatten�uppskattas� till� totalt�ca�1,5�miljoner�kronor� för�entreprenad��och�uppfölj�
ningsskedet�omfattande�provtagning,�kemiska�analyser�och�sammanställning�och�
utvärdering.��

Kontraktshandlingen� innehöll� en� komplett� mängdbeskrivning� där� flertalet� mäng�
der� var� reglerbara,� dvs.� entreprenören� fick� ersättning� för� de� verkliga� mängder�
som�mättes�under�entreprenaden.�En�sammanställning�av�mängder�och�kostnader�
enligt� kontraktshandlingen� och� efter� slutförd� entreprenad� framgår� av� bilaga�3.�
Kontraktssumman�var�40,9�miljoner�kronor�(40�908�000�kr)�och�utfallet�blev�40,8�
miljoner� kronor� (40�791�722�kr).� Därtill� kom� beställda� ändrings�� och� tilläggsarbe�
ten�som�totalt�uppgick�till�knappt�4�miljoner�kronor�(3�999�355�kr).�Entreprenad�
summan�blev�således�knappt�45�miljoner�kronor�(44�791�077�kr),�se�tabell�12.1.�

En�redovisning�av�större�kostnadsposter�för�entreprenadarbetena�på�Elnaryd�f.d.�
impregneringsanläggning� i� Alvesta� kommun� ges� i� tabell� 12.2.� Kostnad� för� tran�
sport� av� massor� är� inkluderad� i� kostnaden� för� schaktning� och� deponering.� En�
redovisning� av� kostnaderna� för� beställda� ändrings�� och� tilläggsarbeten� ges� av�
tabell�12.3.�
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Tabell�12.2� Redovisning�av�större�kostnadsposter�för�entreprenadarbeten�på�
Elnaryd�f.d.�impregneringsanläggning�i�Alvesta�kommun.�Detaljerade�
enhetskostnader�för�olika�massklasser,�m.m.�ges�i�bilaga�3. 

Schaktarbeten�inklusive�miljökontroll Mängd Enhet À�
pris,�
snitt�

Totalt,�kr�

Miljökontroll�(provtagning,�kemiska�analyser) 61�000�

Schaktning�klass�A,�B,�C�och�D� 56�100 m3 73 4�080�000�

Deponering�C��och�D�massor�inkl�jordtvätt 66�400 ton 414 27�484�000�

B�massor�till�Aringsåsdeponin� 8�000 ton 26 209�000�

Återfyllning� 53�700 m3 89 4�770�000�

Spontning� 1�700 m2 1�225� 2�048�000�

Vattenrening�(etablering�och�drift) 1�204�000�

Sanering�dike� 320 m3 22 7�000�

Rivning�av�betongkasun,�ledningar,�bäckkulvert,�
m.m.�samt�röjning�och�borttagning�av�stubbar�

210�000�

Övrigt� 719�000�

Totalt,�exklusive�ÄTA�kostnader 40�792�000�

Anm:�Kostnad�för�schaktning�och�deponering�inkluderar�transportkostnaden.�

�

Beställda�tilläggsarbeten�redovisas�i�tabell�12.3.�Extra�kostnader�för�spontarbeten�
berodde�på�sen�ändring�av�spontomfattning,�hinder�av�block,�hyra�och�transport�
av�ej�använd�spont,�konsultkostnad�för�extra�spontberäkningar,�m.m.�

Extra� kostnader� för� vattenreningen� omfattade� bortkörning� av� kraftigt� förorenat�
vatten� (490� m3,� 588�000� kr),� hyra� av� behållare� för� kassettfilter� och� desander�
(330�000�kr),�hyra�och�tömning�av�oljeavskiljare�(265�000�kr),�bomullsfilter�(4�om�
gångar,�115�000�kr)�samt�utredningsarbete�konsult�(65�000�kr),�hyra�av�utrustning�
(tankar,� pumpar,� doserare),� arbetskostnad� för� skötsel� och� drift� (112�000� kr),�
materialkostnad�(polymer,�kalciumklorid;�82�000�kr),�m.m.���

Baserat� på� totalkostnaden� för� projektet� och� att� ca� 33� ton� arsenik� och� PAH�
förorening�åtgärdats�blir�kostnaden�per�kg�bortsanerad�förorening�ca�2000�kr/kg.�
Räknat�på�volymen�borttransporterad�jord�på�ca�40�000�m3�uppgår�efterbehand�
lingskostnaden�till�drygt�1�500�kr/m3. 
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Tabell�12.3� Redovisning�av�beställda�ändrings��och�tilläggsarbeten�vid�marksanering,�
Elnaryd.���

�Ändring�och�tillägg�
ÄTA�
Nr�

Godkänd�summa,�
kr�

Skydd�av�grundvattenrör� 1� �����������������������3�000��
Sondering�för�spont� 2� ���������������������43�221��
Fordonsvåg� 3� �������������������168�904��
Slipers�i�dubbla�lager� 4� �������������������163�753��
Provgrop�för�vattentillrinning� 5� �����������������������6�885��
Slamsugning�av�koncentrerad�arsenik,�67�ton�jord/slam� 6� �������������������237�890��
Packning�av�återfyll�från�två�meter� 7� �������������������400�516��
Variabilitetsutredning�(provtagning,�analys�ca�200�st)� 8� �������������������163�136��
Kannborrning�inklusive�kemiska�analyser� 9� �������������������144�684��
Extra�kostnad,�problem�vid�spontning� 10� �������������������527�456��
Extra�kostnad,�problem�vid�vattenrening� 11� ����������������1�400�000��
Gammal�arseniktank�samt�träspont*� 12� ���������������������27�882��
Gamla�brunnar�och�rör�i�schakt*� 13� ���������������������31�715��
Rensning�av�dike�norr�om�banvallen� 14� �����������������������7�936��
Schakt�av�SEV�mot�järnvägsbanken�(42�st;�840�m3)� 15� ���������������������29�665��
Sanering�20�m�dike�enligt�reviderad�ritning� 16� ��������������������������942��
Lagning�av�befintlig�asfaltplatta� 17� ���������������������25�000��
Kompletterande�jordprover�(1500�st�As,�700�PAH)�� 18� �������������������491�170��
Provtagning�och�analys�av�inkommande�vatten�till�
reningsanläggning�(38�st)� 19� ���������������������24�685��
Erosionsskydd�i�dike�där�tidigare�kulvert�gick� 20� ���������������������28�201��
Upprensning�vid�dammen�av�slipers�och�jord� 21� ���������������������23�643��
Skydd�av�grundvattenrör�(betongrör,�arbete)� 22� �����������������������5�769��
Kompletteringsarbeten�vid�stora�genomgående�diket� 23� ���������������������10�679��
Förberedelser�och�material�erfarenhetskonferensen� 24� ���������������������32�623��

Summa�ändrings��och�tilläggsarbeten� �� ��������������3�999�355�
*Framgrävning,�rengöring�och�omhändertagande�

�

12.2 Erfarenheter�och�avvikelser�

Osäkerheter�och�luckor�avseende�avgränsning�av�föroreningar,�provtagningsmeto�
dik� och� geoteknisk� information� enligt� mer� utförlig� beskrivning� i� denna� rapport�
ledde� till� kostnadsförändringar� för� utförandet� av� marksaneringsentreprenaden� i�
Elnaryd.�Ett�antal�förbättringsmöjligheter�för�att�minimera�risken�för�ökade�kost�
nader� i� sena� projektskeden� ges� i� avsnitt� 13.2.� I� samband� med� kostnadsupp�
skattningar� i� saneringsprojekt�bör�man�även� räkna�med�en�post� för�oförutsedda�
kostnader.��

12.3 Dokumentation�

En� uppföljning� av� kostnaderna� har� skett� löpande� under� hela� projektets� gång.�
Slutavstämningen� för� entreprenaden� redovisas� i� Bilaga� 3� och� ÄTA�kostnader� i�
tabell�12.3.�En�summering�med�redovisning�av�ungefärliga�tider�ges�i�tabell�12.4.�
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Tabell�12.4� Redovisning�av�kostnader�och�ungefärliga�tider�i�projekt�Elnaryd.���

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kostnad, kr

Inventering
Förstudie 0,6 Mkr
Huvudstudie, förberedelse för ansökan 0,5 MKr
Upphandling av projektering
Kompletterande undersökningar 5 MKr
Projektering, förberedelse 
Upphandling av åtgärd
Åtgärd 60 MKr
Övervakningsprogram 1,5 MKr

Finansiering, kr
Ansökan om statsbidrag
Bidrag till projektering och förberedelse 5 MKr
Avtal med Södra skogsägarna 1,75 MKr
Bidrag till åtgärd 25 MKr
Ansökan om ytterligare statsbidrag
Bidrag 44 MKr
Kommunens egeninsats 10% �

�
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13 Samlade�erfarenheter�
Nedan�görs�en�sammanfattning�av�ett�antal�av�de�viktigaste�erfarenheterna�från�
projektets�olika�faser,�med�fokus�på�utförandefasen.�Ett�antal� framgångsfaktorer�
för�projektets�utförande�lyfts�fram�liksom�förbättringsmöjligheter.�Huvuddelen�av�
de� erfarenheter� som� redovisas� diskuterades� vid� den� uppföljningskonferens� som�
hölls�i�Alvesta�där�beställare,�konsulter,�entreprenörer,�myndigheter,�m.fl.�deltog.��

13.1 Framgångsfaktorer�

13.1.1 Upphandlingar�

Miljökontrollen�i�utförandeentreprenader�kan�antingen�utföras�i�beställarens�regi�
eller� handlas� upp� inom� ramen� för� entreprenörens� arbete.� I� Elnarydprojektet�
skedde�upphandling�av�entreprenaden�med�krav�på�att�entreprenören�skulle�till�
handahålla�miljökontrollant�för�löpande�provtagning�och�klassificering�av�massor.�
Detta� partsförhållande� mellan� entreprenören� och� beställaren� innebär� att� allt�
arbete� inom� ramen� för� miljökontrollen� utförs� av� entreprenören� och� att� analys�
resultat,� protokoll,� fraktsedlar,� m.m.� successivt� dokumenteras� av� entreprenören�
för�beställarens�granskning.��

Förfarandet�med�att�miljökontrollen�ligger�på�entreprenören,�inte�på�beställaren,�
innebar� bl.a.� att� entreprenören� själv� kunde� styra� och� planera� samtliga� delar� av�
schaktningsarbetet.� Att� på� detta� sätt� lägga� hela� ansvaret� på� en� part� upplevdes�
som�en�bra�modell�i�den�omfattande�schaktentreprenaden�i�Elnaryd�där�höga�krav�
ställdes�på�logistiken.�Vidare�blev�rollfördelningen�tydligare�och�entreprenören�var�
ansvarig�för�allt�arbete�inom�dennes�arbetsområde,�utöver�miljökontroll�även�t.ex.�
arbetsmiljöansvaret.�

Vattenreningen�upphandlades�som�en�totalentreprenad�inom�utförandeentrepre�
naden� i� Elnaryd.� Denna� entreprenadform� bedömdes� och� visade� sig� vara� säkrare�
för�beställaren�ur�ett�ekonomiskt�perspektiv�då�det�blir�entreprenörens�ansvar�att�
utforma� anläggningen� och� lösa� alla� eventuella� problem.� Det� uppkom� dock� vissa�
problem�som�diskuteras�under�avsnitt�13.2.1�och�13.2.5.��

I� Elnarydprojektet� handlades� den� utredande� konsulten� från� huvudstudien� upp�
även� som� beställarens� miljöstöd/miljökontrollant� under� entreprenadens� genom�
förande�vilket�gjorde�att�kunskap�om�området� från�tidigare�projektskeden�följde�
med�genom�projektet.�

13.1.2 Organisation,�rollfördelningar�och�arbetssätt�

Inför� ett� stort� efterbehandlingsprojekt� som� det� i� Alvesta� är� det� viktigt� skapa� en�
väldefinierad� beställarorganisation� innehållande� olika� funktioner� med� ansvar� för�
centrala� delar� i� projektet� (upphandling/ekonomi,� administration/projektledning,�
miljökontroll,� uppföljning� miljö,� etc).� � Deltagande� av� personer� med� återkoppling�
till�projektets�tidigare�undersökningar�(huvudstudie,�projektering,�ansökningar�till�
Naturvårdsverket,�projektledning,�m.m.)�har�varit�värdefullt�då�nya�bedömningar�
av� föroreningssituation� och� risker,� kompletterande� ansökningar� till� Naturvårds�
verket�samt�nya�politiska�beslut�då�kunnat�lösas�på�ett�mer�effektivt�sätt.�

Direkt� återföring� skedde� till� Naturvårdsverket� via� länsstyrelsen� när� förändringar�
uppkom�i�projektet�som�hade�konsekvens�för�kostnaderna.�Tack�vare�detta�kunde�



 

Slutrapport�och�erfarenhetsåterföring���Elnaryd�marksanering� 130 

Naturvårdsverket�på�kort�tid�fatta�beslut�vilket�underlättade�för�huvudmannen�att�
komma�vidare�utan�väsentliga�förskjutningar�av�tidplanen.�

Det� är� viktigt� att� det� hela� tiden� finns� täta� kontakter� mellan� ”byggfolket”� och�
”miljöfolket”� i� en� byggentreprenad� som� syftar� till� att� sanera� föroreningar.� Detta�
lyckades�man�med�i�Elnarydprojektet�i�och�med�införandet�av�en�”miljögrupp”�och�
en�”byggrupp”.� �Miljögruppens�möten�föregick�byggmötena�och�resultat�och�be�
slut� från� miljögruppsmötena� kunde� dokumenteras� direkt� i� efterföljande� bygg�
mötesprotokoll.��

Samarbetet�mellan�aktörerna�inom�såväl�beställarorganisationen�som�med�entre�
prenören�karakteriserades�av�en�lyhördhet�och�en�vilja�hos�alla�parter�att�snabbt�
lösa�problem�som�uppkom.��

13.1.3 Informationsspridning�

Inför�en�större�entreprenad�är�det�angeläget�att�sprida� information�och�kunskap�
om�projektets�syfte�och�nytta�och�även�om�de�temporära�olägenheter�det�medför�
i�form�av�buller,�transporter,�m.m.�Alvesta�kommun�har�i�Elnarydprojektet�lagt�ner�
stort�arbete�på� informationsspridningen�och�använt�såväl� formella� informations�
kanaler� som� personliga� besök� hos� närboende.� Projektledningen� har� även� sökt�
sprida� informationen� inåt� och� nedåt� inom� den� kommunala� förvaltningen.� Den�
lyckade�informationsspridningen�innebär�troligen�att�projektet�haft�ett�antal�am�
bassadörer�vilket�underlättat�för�genomförandet.����

En� framgångsfaktor� kan� även� sägas� vara� inrättandet� av� en� internetbaserad� pro�
jektplats� där� all� information� (mötesprotokoll,� analysprotokoll,� etc.)� lagrades� och�
var� tillgänglig� för� projektgruppen.� Information� som� lades� upp� på� projektplatsen�
utgjorde�underlag�för�byggmöten,�m.m. 

13.2 Förbättringsmöjligheter�

Trots�ett�sammantaget�mycket�lyckat�projekt�finns�ett�antal�moment�under�både�
huvudstudieskedet,�projekteringen�och� entreprenaden�som�hade�kunnat� utföras�
annorlunda�eller�i�ett�annat�skede.�Ett�antal�av�de�viktigaste�erfarenheterna�med�
tänkbara�förbättringsmöjligheter�ges�nedan.�

13.2.1 Upphandlingar�

Förfrågningsunderlag�måste�vara�entydiga�och�kalkylerbara.�Information�som�ges�i�
olika�handlingar,�t.ex.�kravspecifikationer�för�utförande,�miljökontroll,�länsvatten�
behandling,� m.m.,� måste� kvantifieras� på� ett� för� entreprenören� kalkylerbart� sätt�
och�ingå�i�mängdbeskrivningen.��

Trots�att�vattenreningen�upphandlades�som�en�totalentreprenad�uppkom�krav�på�
ökad�ersättning�då�önskad�reningsgrad�ej�uppnåddes�och�anläggningen�fick�byggas�
om�och�kompletteras.�Motiv�för�ersättning�är�bl.a.�att�förfrågningsunderlaget�inte�
var� fullt� ut� kalkylerbart� i� det� att� kemiska� föroreningsanalyser� (arsenik,� metaller,�
PAH,�suspenderat�material,�m.m.�på�filtrerade�och�ofiltrerade�prov)�endast�redo�
visades� för� grundvatten� från� observationsrör.� Detta� beskriver� tämligen� ostörda�
förhållanden�och�överensstämde�inte�med�det�vatten�som�uppkom�under�entre�
prenadarbetena�vid�länshållning�i�schaktgroparna.��

En�erfarenhet� från� Elnarydprojektet�är�därmed�att� förfrågningsunderlaget�borde�
ha� innehållit� en� bättre� karakterisering� av� det� vatten� som� skulle� renas.� Innan�
schaktarbetena�påbörjats�är�det�svårt�att�få�fram�länsvatten�av�den�karaktär�som�
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uppkommer�under�själva�schaktningen.�Under�projekteringen�kan�man�dock�gräva�
provgropar�och�ta�prov�och�analysera�ett�vatten�som�även�innehåller�slam�och�låta�
analysresultaten�ingå�i�förfrågningsunderlaget,�dvs.�mer�representativa�halter�för�
förhållanden� under� grävarbeten.� Ett� annat� sätt� att� minimera� risken� för� problem�
med� vattenreningen� är� också� att� leverera� vatten� från� provgroparna� till� anbuds�
givarna� så� att� de� har� möjlighet� att� göra� laboratorieförsök� under� anbudstiden.�
Dessutom�bör�man�kräva�att�upphandlad�entreprenör�gör�provschaktning�och�tar�
upp�länsvatten�som�är�så�lika�det�som�kommer�att�alstras�under�schakten�och�göra�
laboratorieförsök� och� pilotförsök� med� rening� av� detta.� Härigenom� kan� man�
eventuellt�i�ett�tidigare�skede,�innan�det�stör�produktionen,�upptäcka�och�åtgärda�
svårigheterna.�

En� annan� erfarenhet� rörande� vattenreningstekniken� är� att� det� inte� endast� är�
halterna�av�föroreningar�(arsenik�och�PAH�i�det�aktuella�fallet),�som�är�intressanta�
för�val�av�reningsteknik�utan�även�föroreningarnas�förekomstform,�partikelstorlek,�
mängd�partiklar�samt�förekomst�av�oorganiska�och�organiska�partiklar.�Förekomst�
av�små�(kolloidala)�partiklar�i�länshållningsvattnet�var�en�av�de�faktorer�som�entre�
prenören�lyfte�fram�i�sin�tolkning�av�orsaken�till�problemen�med�vattenreningen.�

13.2.2 Avgränsning�av�föroreningar�

Undersökningar�avseende� förekomst�av� föroreningar�bör�utföras�detaljerat� inför�
igångsättandet� av� en� entreprenad� och� föroreningar� avgränsas� i� såväl� plan� som�
djup.�Avgränsning�av�föroreningar�bör�så�långt�som�möjligt�vara�fastställd�redan�i�
huvudstudieskedet.� Mindre� osäkerheter� och� viss� provtagning� kan� lämnas� till�
projekteringen.� �Att�med�så�stor�precision�som�möjligt�bestämma�volymen� föro�
renad�jord�samt�klassning�och�resulterande�destination�för�massor�som�körs�iväg�
är� kritiskt� för� en� relevant� ekonomisk� projektkalkyl.� För� det� fall� stora� avvikelser�
uppkommer� under� entreprenadskedet� och� projektets� budget� riskerar� att� över�
skridas�måste� förhandlingar� ske�med�entreprenören�och� förnyade�bidragsansök�
ningar� göras� till� Naturvårdsverket.� Det� kan� vidare� bli� svårt� att� få� kommunal�
acceptans�för�ökade�projektkostnader�när�beslut�om�budget�en�gång�fattats.�Detta�
kunde� ha� gjorts� bättre� och/eller� i� ett� annat� skede� av� processen� i� Elnaryds�
projektet.�

13.2.3 Provtagningsmetodik�

Vid� jordprovtagning� under� grundvattenytan� eller� till� stora� djup� bör� flera� olika�
provtagningsmetoder� provas� för� att� verifiera� provresultat,� t.ex.� skruvborrning�
med�foderrör�utöver�vanlig�skruvborrning�samt�provtagning�med�kannborr.�Risken�
för� korskontaminering� mellan� djupnivåer� kan� annars� vara� stor� med� risk� för�
felaktiga� riskbedömningar� och� åtgärdsförslag.� Detta� kunde� ha� gjorts� bättre�
och/eller�i�ett�annat�skede�av�processen�i�Elnarydsprojektet.�

13.2.4 Geotekniska�undersökningar�

Mer� noggranna� geotekniska� undersökningar� borde� ha� gjorts� i� Elnarydprojektet�
under�projekterings��eller�huvudstudieskedet,�utöver�borrning�för�provtagning�och�
kemisk�analys.�Geotekniska�begränsningar�eller�möjligheter�styr�utformningen�av�
saneringsåtgärden� och� är� viktig� för� att� klargöra� masshantering,� schaktbarhet,�
spontbarhet,� m.m.� Att� undvika� överraskningar� under� utförandeskedet� är� viktigt�
för�att�minska�risken�för�ökade�kostnader,�förseningar�och�för�att�inte�försvåra�för�
entreprenörens�planering�av�arbetet.�
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13.2.5 Entreprenadens�genomförande�

Det� är� viktigt� att� samtliga� parter� under� entreprenadens� genomförande� har� i�
åtanke� att� en� marksanering� är� ett� miljöprojekt,� inte� är� ett� vanligt� byggprojekt.�
Miljön�måste�stå�i�fokus.�

Rening� av� länsvatten� med� föroreningar� kan� vara� mycket� komplicerat.� För�
utformning,� resultatuppföljning� och� korrigerande� åtgärder� bör� finnas� en� mycket�
kompetent�vattenkemist�som�framförallt�snabbt�kan�vidta�korrekta�förändringar�i�
vattenreningsprocessen� om� problem� uppstår� under� arbetets� gång.� Detta� fanns�
inte� i� Elnarydsprojektet� utan� olika� experter� tillkallades� som� vidtog� processjuste�
ringar�med�delvis�mindre�lyckat�resultat.�

En� slutsats� rörande� vattenreningen� är� att� den� blev� en� komplicerad� del� av�
saneringsprojektet� i� Elnaryd� med� kostsamma� stopp� och� viss� ökad� omgivnings�
påverkan�som�följd.�I�skenet�av�att�syftet�med�hela�projektet�är�att�skapa�en�för�
bättrad� miljösituation� för� markområdet� och� omgivningen� måste� både� upp�
handlingsform�samt�innehåll�i�förfrågningsunderlag�vara�utformat�så�att�detta�kan�
nås.��

Systemet�med�fordonsvåg�fungerade�mycket�bra�och�innebar�att� lastbilar�vägdes�
då�de�kom�in�på�området�samt�när�de�kördes�därifrån�med�förorenade�massor.��

Det�har�diskuterats�huruvida�vissa�samordningsvinster� skulle�ha�kunnat�göras�av�
provtagning�på�borttransporterade�massor.�I�projektet�provtogs�alla�massor�inom�
arbetsområdet�av�entreprenören�och�vissa�massor�provtogs�även�på�mottagnings�
stationen�av�mottagaren.��

13.2.6 Miljökontroll�

Det� är� mycket� lätt� att� i� ett� stort� efterbehandlingsprojekt� som� i� Elnaryd� under�
skatta� tidsåtgången� för� såväl� entreprenörens� som� beställarens� miljökontroll� och�
miljöarbete�med�provtagningar,�dokumentation,�m.m.�Förutsättningarna�kan�för�
ändras� under� projektets� gång� varvid� redovisningen� för� beställaren� måste� vara�
snabb� för� eventuella� beslut� om� ändrad� inriktning� och� för� snabb� information� till�
tillsynsmyndigheten.�Ansvarig�miljökontrollant� för�provtagning�och�klassning� kan�
under� de� mer� intensiva� skedena� behöva� vara� på� plats� på� heltid� under� en�
schaktentreprenad�så�omfattande�som�den�i�Elnaryd.��

Även� om� miljökontrollen� läggs� på� entreprenören� och� beställarens� miljöstöd� kan�
granska�analysresultaten�via�en�projektplats,�bör�regelbundet�informationsutbyte�
även�ske�på�plats�på�entreprenadområdet�mellan�entreprenörens�miljökontrollant�
och�beställarens�miljöstöd.��

Metodik�för�provtagning�och�klassning�av�massor�samt�föroreningarnas�variabilitet�
inom� förutbestämda� enhetsvolymer� (SEV)� bör� fastställas� så� tidigt� som� möjligt� i�
projektet,� helst� redan� i� huvudstudieskedet� alternativt� i� förprojekteringen.� Detta�
arbete� genomfördes� parallellt� med� att� entreprenaden� påbörjades,� efter� upp�
maning�från�tillsynsmyndigheten,�men�kunde�ha�gjorts�tidigare�i�Elnarydprojektet�
vilket� hade� kunnat� tidigarelägga� starten� av� grävarbetena� och� effektiviserat�
klassning�och�sortering�något.��

En�detaljklassificering�av�alla�SEV� i�exempelvis�den�översta�metern�av� jordlagren�
kunde�också�med�fördel�ha�gjorts�i�huvudstudieskedet�eller�projekteringen.�Detta�
hade� effektiviserat� schaktningsarbetet� för� den� översta� metern� i� entreprenadens�
inledningsskede.��
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Analysmetod�vid�bestämning�av�föroreningshalter�för�klassning�av�SEV�bör�också�
vara� klarlagt� innan� entreprenaden� startar,� samt� om� fältmetoder� t.ex.� XRF� ska�
användas.��

Utförande� av� kemiska� analyser� samt� redovisning� av� analysresultat� måste� vara�
snabb�och�korrekt�i�ett�marksaneringsprojekt�med�en�omfattande�mängd�analyser�
från� såväl� jordprovtagning� i� miljökontrollen� (upphandlades� av� entreprenören� i�
Elnarydprojektet)� som� från� provtagning� av� grund�� och� ytvatten� inom� ramen� för�
miljöövervakningen� (upphandlades� av� beställaren� i� Elnarydprojektet).� För� att�
undvika� problem� med� leverans� och� dokumentation� av� analysresultat,� vilket�
beställaren� periodvis� erfor� i� Elnarydprojektet,� bör� rutiner� för� frakt� till� labora�
torium,� provmärkning,� märkning� av� följesedlar,� registrering� av� prov� och� à�priser�
samt� leveranstider,� m.m.� utarbetas� i� samråd� med� laboratoriet.� Det� är� en� fördel�
om� entreprenören� och� beställaren� för� sina� respektive� analyser� har� en� ansvarig�
kontaktperson�för�projektet�vid�det�upphandlade�laboratoriet.��

Kemisk�analys�av�renat�vatten�bör�ske�med�snabb�leveranstid�för�att�minska�risken�
för� utsläpp� av� vatten� till� recipient� som� inte� renats� till� acceptabla� nivåer.� � Detta�
gjordes�inte�alltid�i�Elnarydprojektet.��

13.2.7 Kontakter�med�tillsynsmyndigheten�

En� erfarenhet� från� Elnarydprojektet� är� att� kommunikationen� mellan� huvud�
mannen� och� tillsynsmyndigheten� bör� starta� i� ett� tidigt� skede,� både� i� frågor� som�
rör�anmälan�för�saneringen�samt�eventuella�tillstånd.�Dels�sparas�tid�och�resurser�
om�tillsynsmyndighetens�krav�och�synpunkter�kan�beaktas�redan�från�början,�dels�
minskar� risken� för�att�entreprenadens� tidsplanering�påverkas.� I� Elnarydprojektet�
diskuterades�utformningen�av�miljökontrollen�i�ett�sent�skede�med�tillsynsmyndig�
heten� vilket� bl.a.� innebar� att� variabilitetsundersökningen� fick� utföras� samtidigt�
som�entreprenaden�startade.�

Den� aktuella� tillsynsmyndigheten� i� Elnarydprojektet,� Miljö�� och� byggkontoret� i�
Alvesta�kommun,�konstaterade�att�deras�myndighetsutövning�fick�en�ny�och�inte�
på� förhand� tydlig� roll� eftersom� ingen� ansvarig� verksamhetsutövare� (”adressat”)�
fanns.�Förutsättningen�för�de�statligt�finansierade�saneringsprojekten�är�att�verk�
samhetsutövare�saknas.�Tillsynsmyndighetens�arbete�begränsades�därmed�till�att�
omfatta� tillsynen� av� entreprenadens� genomförande� och� att� villkoren� för� denna�
uppfylldes.�Tidsåtgången� för� tillsynsarbetet�var�svår�att�uppskatta�på� förhand�då�
det�fanns�begränsade�erfarenheter�av�stora�saneringsprojekt�i�Alvesta�kommun.�

13.3 Kunskapshöjning�

Projektet�som�helhet�har�höjt�kunskapsnivån�hos�såväl�Alvesta�kommun�som�hos�
medverkande� konsulter,� entreprenörer� och� myndigheter,� både� i� frågor� som� rör�
risker� med� markföroreningar,� tekniskt� utförande,� begränsningar� med� metoder,�
m.m.� samt� i� frågor� som�rör�projektstyrning,�upphandlingsformer� samt�kontakter�
och�överenskommelser�med�finansiärer.��

Nedan� ges� några� axplock� av� rent� naturvetenskapliga� aspekter� som� framkommit�
under�projektet.��

13.3.1 Partikeltransport�av�arsenik�

Från� utförda� undersökningar� och� provtagningar� under� huvudstudien� och� entre�
prenaden�kunde�ett�antal�slutsatser�dras�kring�förekomstform�av�arsenik�i�grund�
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vattenprov.� Analyser� visade� att� filtrering� av� grundvattenprov� med� standardfilter�
(0,45�μm)�väsentligt�kan�underskatta�den�mobila�fraktionen�av�framförallt�arsenik.�
I� de� sandiga� åsmaterialen� i� Elnaryd� tycks� partiklar� upp� till� någon� eller� några�
mikrometer�kunna�transporteras�(jfr�även�kapitel�11).��

Att�vattnet�innehåller�små�kolloidala�partiklar�bekräftades�vid�tester�i�länsvatten�
reningen� då� analysresultaten� indikerade� att� arsenikförorening� passerade� filtren.�
Problem� med� små� partiklar� har� förekommit� tidigare� i� andra� svenska� marksane�
ringsprojekt.�

13.3.2 Analysmetod�och�provberedning�

Det�är�sedan�tidigare�känt�att�analys�av�ofiltrerade�grundvattenprov�uttagna�direkt�
i�förorenad�jord�kan�ge�missvisande�höga�halter,�då�risk�finns�att�förorenade�större�
(ej�mobila)�jordpartiklar�medtas�i�analysen.�I�Elnarydprojektet�visade�resultat�från�
analys�med�uppslutning�av�grumliga�ofiltrerade�grundvattenprov�från�platser�långt�
utanför� direkt� förorenad� jord� att� även� detta� kan� ge� en� felaktig� bild� av� halten�
arsenik�i�grundvattnet,�då�risk�tycks�finnas�att�även�arsenik�i�mineralkornen�upp�
löses.��

13.3.3 Användning�av�fältinstrument�

Fältmätning�med�Immuno�assay�för�uppskattning�av�PAH�halter�i�jord�befanns�inte�
ge�tillräckligt�noggranna�resultat�för�att�användas�i�Elnarydprojektet.��

Fältmätning� med� XRF� gav� god� korrelation� med� arsenikhalter� från� laboratorie�
analys�och�användes�för�fältmätningar�tills�XRF�instrumentet�gick�sönder.�Labora�
torieanalyser�av�enbart�arsenik�är�relativt�billiga�och�snabba�att�utföra�varför�detta�
inte�begränsade�entreprenadens�utförande.�
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