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Sammanfattning
Kemakta Konsult AB har på uppdrag av Alvesta kommun under juni-december 2002
utfört en komplettering av tidigare huvudstudie av markförorening vid en f d
impregneringsanläggning i Elnaryd söder om Vislanda samhälle i Alvesta kommun.
Marken är kraftigt förorenad av arsenik och kreosot till följd av tidigare impregnerings-
verksamhet och har placerats i högsta riskklass enligt länsstyrelsens inventering av
förorenade områden (MIFO). Kemaktas uppdrag har omfattat att utföra en mer komplett
riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering för området. I ett tilläggsuppdrag
genomfördes provtagning och analys av grundvatten utanför fastigheten samt
jordprovtagning för bl a lakförsök.

Utvärderingen av föroreningssituationen visar att ca 14 000 m3 eller 22 000 ton jord är
förorenade med arsenik, PAH samt punktvis även krom och zink. Medelhalterna i det
förorenade området är ca 130 mg As/kg respektive 500 mg PAH/kg. Den förorenade
jorden uppskattas innehålla ca 3 ton arsenik. Provtagningen av sediment i diken som
leder från området visade att ca 40 m3 sediment är förorenade med ett arsenikinnehåll på
några kilo.

Riskbedömningen visar att det föreligger ett stort behov av åtgärder för marken inom
den förorenade fastigheten, främst med avseende på förekomsten av arsenik och PAH.
Platsspecifika riktvärden har beräknats för fortsatt markanvändning som industrimark.
För arsenik har dessa beräknats till 10-15 mg/kg, för cancerogena PAH 10 mg/kg och
övriga PAH 20 mg/kg. Riktvärdena överskrids inom hela området, främst i ytan men
inom vissa områden ner till ca 1,5 meters djup. Åtgärder krävs för att markanvändning
för industriändamål skall kunna fortgå utan risker för hälsoeffekter och för att spridning
med grund- och ytvatten inte skall leda till oacceptabla miljö- och hälsorisker.

Olika åtgärds- och behandlingsåtgärder har utretts för området. På grund av
kombinationen av arsenik och PAH i jorden är antalet användbara metoder begränsade.
Det alternativ som bedöms som lämpligast är urschaktning av jord och deponering.
Jordtvätt kan eventuellt vara en fungerande metod, men för att avgöra detta krävs fler
tester på den aktuella jorden.

Som underlag för länsstyrelsens och kommunens riskvärdering och beslut om
efterbehandlingsmetod samt åtgärdsmål har en uppskattning gjorts av kostnader och
miljökonsekvenser för olika alternativ. Kemakta har dock gett en rekommendation till
åtgärdsstrategi.

De mätbara åtgärdsmålen har formulerats som acceptabla resthalter efter en sanering,
men tar även hänsyn till den reduktion av totala mängden arsenik som erhålls. Reduk-
tionen i mängd bygger på att utläckaget från området bör reduceras med minst 90%.
Den preliminära rekommendationen för markområdet i Elnaryd är urschaktning av jord
med halter av arsenik överstigande 20 mg/kg TS till ett djup av ca 25 cm och 40 mg/kg
TS mellan 25 och 50 cm. PAH bedöms styra saneringsbehovet i vissa delområden och
schaktning till ca 1,5 meter kan bli aktuellt i ett område i närheten av slamdeponin.
Åtgärdsmålen för PAH-16 räknat som kreosot är 20 mg/kg TS i ytskiktet och 40 mg/kg
ner till 0,5 m.

Kostnaden för det föreslagna alternativet uppgår till 25 miljoner kronor och inkluderar
urschaktning av förorenad jord och sediment, transport, deponering och
ersättningsmassor samt en kostnad för projektering.
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1 Uppdrag och syfte

1.1 Beställare
Kemakta har på uppdrag av Alvesta kommun under juni-december 2002 utfört en
komplettering av tidigare huvudstudie av föroreningssituationen i marken vid en f d
impregneringsanläggning i Elnaryd söder om Vislanda samhälle i Alvesta kommun.
Området är kraftigt förorenad av arsenik och kreosot till följd av tidigare
impregneringsverksamhet.

1.2 Bakgrund och syfte

1.2.1 Omfattning

På fastigheten Elnaryd 1:16 bedrevs impregnering med arsenikbaserade salter och
kreosot under åren 1945-1968. Under några månader i slutet av  1940-talet pågick även
behandling av virke med pentaklorfenoler. I en MIFO-utredning har området klassats i
riskklass 1. Undersökningar har gjorts av marken inom fastigheten samt i nedströms
liggande ytvatten, grundvatten och sediment. En större åtgärdsförberedande under-
sökning (huvudstudie) utfördes under 2001.

Syftet med föreliggande undersökning är att komplettera befintlig huvudstudie för
fastigheten Elnaryd 1:16 samt andra områden som har eller kan komma att påverkas av
föroreningar från fastigheten. Efter avslutad utredning skall projektet kunna fortsätta in i
åtgärdsfasen utan ytterligare kompletteringar. Projektet omfattar följande huvud-
moment:

� Platsspecifik riskbedömning
� Åtgärdsutredning
� Riskvärdering
I uppdraget ingick även en komplettering av mätdata genom provtagning och analys av
jord och sediment.

1.2.2 Tilläggsuppdrag

I det ursprungliga uppdraget ingick att göra en hydrogeologisk bedömning som bl a
skulle utreda behovet av sättning av fler grundvattenrör för analys av vatten och
grundvattennivåer. I samband med den inledande genomgången av bakgrundsunderlaget
identifierades dessutom ytterligare ett par utredningar som bedömdes ge ett bättre
underlag vid framtagandet av åtgärdsförslag för området. Samtliga undersökningar
redovisades vid uppstartmötet med kommunen som beslutade att utföra dessa redan
under hösten 2002. Kemakta ombads utföra tilläggsuppdraget som omfattade:
� Sättning av grundvattenrör runt impregneringsområdet samt vattenprovtagning och

nivåmätning (utfördes av Sweco VBB i Växjö). Kemiska analyser vid AnalyCen.
� Lakförsök för klassning av avfall. Jordprovtagning utfördes av Sweco VBB i Växjö

Lakning och kemiska analyser utfördes vid Analytica.
� Jordprovtagning utanför stängslet (utfördes av Sweco VBB i Växjö) för eventuell

friklassning av dessa områden. Kemiska analyser utfördes av AnalyCen.
Den sista utredningen initierades av länsstyrelsen i Kronobergs län.
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2 Områdesbeskrivning

2.1 Läge och ägarförhållanden
Det f d impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle i Alvesta
kommun på fastigheten Elnaryd 1:16 som ägs av Södra Skogsenergi AB, se figur 2.1.
Området ligger parallellt med ett industrispår som ägs av Banverket. Genom fastigheten
gick tidigare ett dubbelspår av vilka det ena passerade genom
impregneringsanläggningen (figur 3.3). Järnvägsfastigheterna utgörs i dagsläget av
Elnaryd 1:2 och 1:4. Omgivande undersökta och till viss del förorenade områden ligger
på fastigheterna Elnaryd 1:27 och 1:28 samt Hästhagen 1:2 och 1:9, som ägs av
privatpersoner. På Elnaryd 1:27 sker produktion av prefabricerade vegetationsbäddar
vid företaget Veg Tech.

Figur 2.1 Det före detta impregneringsområdet i Elnaryd 1:16 med omgivningar.
Fastigheten Elnaryd 1:16 syns mitt i bilden. Ur GSD-Fastighetskartan
© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6615.

2.2 Recipient och skyddsobjekt
Området avvattnas via mindre bäckar och diken mot Kojtasjön. Området ligger i
anslutning till en vattenförande ås och enligt utförd MIFO-utredning samt utförd
brunnsinventering finns dricksvattenbrunnar i omgivningen (se avsnitt 3.3 om
grundvattenförhållanden). Inga skyddsobjekt finns enligt länsstyrelsernas "smarta karta"
(www.lst.se) i vattenområdena nedströms Elnaryd 1:16, dock utgör området vid
Kojtasjön ett fågelområde med intresse för friluftslivet. Fiske sker även i Kojtasjön. Det
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finns inte några riksintressen för naturvård, friluftsliv, skyddad natur etc, i närheten av
Vislanda samhälle.

2.3 Markens nuvarande och framtida användning
Fastigheten Elnaryd 1:16 används idag av Södra Skogsenergi AB för flisning av virke
samt lagring av virke, flis och gamla betongsliprar. Även den framtida markanvänd-
ningen på området förväntas utgöras av industriverksamhet där järnvägsspåret sannolikt
kommer att utnyttjas. Området ligger nära bostadsområden.

2.4 Historisk redogörelse

2.4.1 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. Området mellan de
tidigare parallella spårparen användes som avdroppningsyta för impregnerat virke. 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 förekommit hyvling av virke samt
legat ett sågverk. Under 1988 anhöll Södra Skogsenergi AB om rivningslov på
fastigheten. Idag används delar av området av Södra Skogsenergi AB för flisning samt
lagring av flisen (IVL, 1981). Även gamla betongsliprar lagras på området.

2.4.2 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 i blandningsbehållaren
och i förrådsbassängen. I slutet av 1940-talet ersattes impregneringsmedlet av ett
arseniksalt som innehöll koppar och krom (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).

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 innehåller 2,4,6-
triklorfenol, 2,3,4,6-tetraklorfenol samt pentaklorfenol. Inga analyser har gjorts på jord
från Elnaryd av dioxiner, en ämnesgrupp som kan finnas som biprodukt i kemiska
produkter innehållande pentaklorfenol.

2.4.3 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
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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).

2.4.4 Dag- och spillvattenledningar

Inga kända dagvatten- eller spillvattenledningar finns på området. Bäcken som avleder
vatten från dammen uppströms området går genom en kulvert som löper genom
områdets nordvästra delar.
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3 Hydrogeologiska förhållanden

3.1 Topografi
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 asfalts-
platta. Bortschaktade jordmassor lades som vallar öster och söder om asfaltplattan.

3.2 Geologisk uppbyggnad
Elnaryd 1:16 är beläget i anslutning till en ås, Tagelåsen, som går genom Vislanda
samhälle, förbi Elnaryd Gård och ner genom det f d impregneringsområdet. Tagelåsen
fortsätter söder om gården Hästhagen och därefter sammanstrålar den med Alvestaåsen
sydöst om Vislanda (se karta i figur 3.1). Mellan dessa åsformationer 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 (IVL, 1988).

Enligt tidigare undersökningar finns kullar av grus och morän i de större sediment-
avlagringarna. I de högre delarna av terrängen påträffas grus medan isälvssediment
dominerar de låglänta områdena. Stora block som påträffas i sedimenten indikerar att
morän sannolikt underlagrar sedimenten (SwedPower, 2001).

De bergborrade brunnar som enligt SGU:s brunnsarkiv finns i omgivningarna visar att
bergytan ligger mellan ca 2 och ca 8 m under markytan.

3.3 Grundvattenförhållanden
Hela området dräneras mot Kojtasjön nordost om det f d impregneringsområdet. Grund-
vattnets strömningsriktning stämmer väl överens med Tagelåsens huvudriktning. Runt
åsen finns ett flertal kärrmarker som troligtvis uppstått där den vattenförande åsen avlett
vatten till lågpunkter i terrängen där sandiga jordlager underlagras av lera. En
kompletterande brunnsinventering gjordes i samband med Kemaktas uppdrag där
information erhölls från SGUs brunnsdatabas (www.sgu.se), från kommunen samt via
kontakt med fastighetsägare i området. Enligt SGUs databas finns två bergborrade
brunnar på ett avstånd av ca 800 meter norr respektive söder om området (djup till berg
4,5 och 8 meter), se figur 3.1.

Brunnar, troligtvis grävda, finns även på fastigheterna Elnaryd 1:24 (djup ca 4-5 m) som
även försörjer Elnaryd 1:25 med vatten, på fastigheten Hästhagen 1:2 (djup ca 7-8 m
samt ytterligare en brunn som dock inte används), på Hästhagen 1:9 (2-3 st grävda,
varav endast en används; djup ca 3-4 m) samt Kalkatorp 1:23 (djup okänt). Ingen av
dessa fastigheter har kommunalt grundvatten. Brunnarnas djup, uttagskapacitet och typ
(grävd eller borrad) är osäkra. Brunnarna anlades troligtvis för ca 30-40 år sedan.

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).

Vislandas vattentäkt ligger strax norr om Kojtasjön. Vattentäkten utgörs av en grävd
brunn som anlades 1964 samt två grusfilterbrunnar i rullstensåsen. Dygnsuttaget är ca
519 m3/dygn och dygnskapaciteten är 1 250 m3/dygn (1990).
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Alvestaåsen

Tagelåsen

Utströmnings-
område

Brunn 8(vegtech)

Elnaryd 1:24

Kalkatorp 1:23

Brunn 1(vegtech)

Hästhagen 1:2

Bergborrad brunn

Bergborrad brunn

Hästhagen 1:9
Brunn 1

Figur 3.1 Karta över Tagelåsen och Alvestaåsen inklusive strömningsriktning för
grundvatten samt bergborrade och grävda brunnar. Avrinningsområdet
till Elnaryd 1:16 markeras med prickar och utströmningsområden med
horisontella streck.

Enligt tidigare undersökningar sker grundvattenströmningen från platsen för det f d
impregneringsverket och avrinningsytorna i områdets norra del dels mot en bäck dels
mot ett dike som löper längs järnvägen (IVL, 1981).

Vid IVLs provtagning 1988 påträffades grundvatten på mellan 0,6 och 1 m djup under
markytan i asfaltområdet. Vid Swedpowers undersökning 2001 återfanns grundvatten-
ytan på mellan 0,75 och 1 m djup. Periodvis ligger grundvattnet i markytans nivå. I den
kompletterande undersökning som genomfördes inom föreliggande studie i september
2002 mättes nivån i samtliga grundvattenrör inklusive de tidigare satta. Grundvattenytan
låg ca 1 meter under markytan. I figur 3.2 visas en interpolation av uppmätta
grundvattennivåer i området från 2002 års mätningar inom och söder/sydost om
området. Nivåerna i brunn 1, grundvattenrören GV10 och GV111 har ansatts utifrån
uppmätt nivå år 2001, som minskats med medelvärdet av nivåsänkningarna i övriga rör
mellan de två åren.
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Figur 3.2 Grundvattennivåer uppmätta 2002-09-20 och interpolerade med
programmet Surfer.

3.4 Ytvatten och sediment
Ett bäck- och dikessystem avleder vattnet från området till Kojtasjön i nordost (se figur
3.3). I det norra hörnet av fastigheten Elnaryd 1:16 förenas två bäckar som rinner genom
området i en kulvert. Vattnet kommer från en mindre damm vid Elnaryd Gård norr om
området. Kulverten mynnar i ett rör som går under järnvägen och vidare österut. På
andra sidan järnvägen börjar ytterligare två diken, varav det västra ("Dike I") slutar efter
ca 70 meter och det sydöstra ("Dike II") förenas med det första diket och mynnar i
bäcken efter ca 200 meter (figur 3.3). Sedimentens mäktighet i dikena uppgår till ca 20-
30 cm (till underliggande sandlager). Den sista sträckan av diket innan utloppet i bäcken
utgörs av stenig botten (Kemaktas provtagning, 2002). Inget vatten fanns i dikena vid
provtagningen i augusti 2002.

Efter Kojtasjön strömmar vattnet genom Obyån ut i sjön Salen. Avrinningsområdet vid
sjöns Salens inlopp är 97,2 km2 (SMHI, 1996). Medelvärden av medelvattenföringen
(1922-1990) vid den närmsta uppmätta lokalen till Elnarydområdet är 9,1 l/km2,s.
Varaktigheten är 7,4 l/km2,s (medianvärdet), 75%-percentilen är 4,1 l/km2,s och 95%-
percentilen är 2,0 l/km2,s. Minimivattenföringen 3,1 l/km2,s.
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9

4 Utförda undersökningar

4.1 Tidigare utförda undersökningar
En undersökning av eventuell förorening av betesmarker angränsande till
impregneringsanläggningen genomfördes 1977 (Pehrs & Co, 1977). Inga åtgärder
vidtogs.

IVL, 1981
Södra Skogsägarna AB gav IVL uppdraget att utreda den miljöpåverkan som kan ha
förekommit i samband med driften av impregneringsverket på fastigheten Elnaryd 1:16.
Vattenprover uttogs, främst i brunnar, provgropar, bäckar, diken samt grundvattenrör
inom fastigheten och i omgivningarna. Proverna analyserades med avseende på arsenik,
krom, koppar, zink samt kreosot. Förorening av arsenik och kreosot konstaterades i
vattnet inom området. I ofiltrerade vattenprover uppmättes halter av arsenik mellan
9 µg/l och 290 mg/l, kromhalter mellan 10 och 11 µg/l, zinkhalter mellan 20 och
350 µg/l och kresothalter från icke detekterbara halter (<0,05 mg/l) till 300 mg/l.
Kreosot och arsenik påträffades i ett dike som går från området åt nordost, arsenik i
halter mellan 20 och 150 µg/l (filtrerade prover) och kreosothalter mellan 160 och 1 400
µg/l (ofiltrerade prover). Halterna i bäcken som går över fastighetens norra hörn låg
däremot under detektionsgränsen (As <2 µg/l, kreosot <50 µg/l). Slamsugning skedde i
diket och ca 7 m3 slam avlägsnades.

IVL föreslog att det gamla impregneringsverket skulle skrotas och att behållaren som
fanns nedsänkt i marken och som använts för arsenikvätska skulle fyllas med sand eller
annat inert material. Analys av vattnet i bäcken med avseende på arsenik och fenol-
kresol rekommenderades ca fyra gånger per år med samtidig uppskattning av
vattenföringen.

Provtagning av bäck, dike och grundvatten 1985-1992 samt 1995-2000
Ett flertal analyser har skett av vatten i bäcken nordost om området, i diket öster om
området samt i grundvattenrör i punkt 2 och punkt 4 utanför området (protokoll samt
uppgifter i databas från länsstyrelsen i Kronobergs län). Provtagningarna har utförts på
uppdrag av Södra Skogsenergi. Provtagning har utförts av J&W, J&W Pehrs, Pehrs &
Co och kemiska analyser vid Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL).
Arsenik, pH och vattenflöde (l/min) har mätts samt, vid ett par av de senare
provtagningarna, även PAH. Ett urval av analysresultaten sammanfattas i tabell 5.1 i
stycket som redovisar uppmätta halter i ytvatten.

Uppgifter om provtagningsförfarande finns ej bifogat analysprotokollen. För "Diket"
finns två beteckningar; "Diket" och "dike mellan järnvägsspår", vilka antas vara samma
lokal.

IVL, 1988
Provtagning av jord, spån samt grund- och ytvatten genomfördes inom fem områden på
fastigheten. Proverna har analyserats med avseende på klorfenoler: 2,4,6-triklorfenol,
2,3,4,6-tetraklorfenol och pentaklorfenol. Grundvatten analyserades i 4 brunnar och 2
rör, ytvatten analyserades i 7 punkter och jord provtogs i fem områden samt i en
referenspunkt. Jord uttogs på olika djup och även spån har analyserats.
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Uppmätta halter av klorfenoler i brunnar, grundvattenrör och ytvatten är enligt
rapporten låga. Maxhalten av summa tre klorfenoler är 0,049 µg/l i brunnen i anslutning
till det f d duschområdet. I detta område är även jordens halter förhöjda (maxhalt
pentaklorfenol 39 mg/kg utanför kemikalieförrådet). I övrigt är halterna låga. De högsta
halterna påträffades i de ytliga jordlagren. Vissa av spånproverna från
sågverksbyggnaden hade höga halter av klorfenoler (högsta värdet drygt 10 mg/kg).

Utredningen konstaterade att rester av tidigare spill förekommer, främst i
sågverksbyggnaden och ytligt i det f d dusch- och transportörområdet. Grund- och
ytvatten bedöms dock ej ha blivit påverkat. Omhändertagande av förorenat spån och
ytligt förorenade jordlager föreslogs som saneringsåtgärder.

Provtagning av vatten i brunnar år 2000
Utanför den förorenade fastigheten Elnaryd 1:16 finns brunnar som används för
dricksvattenuttag. Vissa av dessa ligger i förväntad nedströms riktning och har
undersökts map metaller och PAH i Södra Skogsenergis regi år 2000 (labprotokoll från
kommunen).

Hästhagen 1:2 ("Brunn 51"): Provtagning av brunnsvatten för analys av PAH-
föreningar utfördes 2000-06-27 av Södra Skogsenergi. Analys skedde vid AlControl.
Endast naftalen uppmättes i låga halter (0,090 µg/l). Övriga PAH-föreningar låg under
detektionsgränsen (<0,03 µg/l). Halten arsenik låg också under detektionsgränsen
(<5 µg/l). Uttag av vatten i denna brunn medför inga hälsorisker i dagsläget vid dessa
halter.

Gustavslund (Hästhagen 1:9): Vattenprovtagning för analys av PAH-föreningar
utfördes 2000-08-02 av Södra Skogsenergi. Analys skedde vid AlControl. Inga PAH-
föreningar detekterades vid analysen (under detektionsgränsen <0,03 µg/l). Även
arsenikhalten låg under detektionsgränsen (<5 µg/l). Under förutsättning att halterna
inte stigit sedan provtagningen år 2000 föreligger inga risker vid uttag av vatten i denna
brunn.

Swedpower, 2001
Studien innefattade bl a jordprovtagning för XRF-mätningar och laboratorieanalyser,
installation av 12 stycken grundvattenrör för provtagning och kartläggning av
grundvattenytans läge samt ytvatten- och sedimentprovtagning. Förekomst av
arsenikslamsdeponier undersöktes också. Mätningar gjordes med XRF för att förbättra
underlaget för de planerade jordprovtagningarna. Prover togs på 10 cm djup, i vissa fall
även djupare ner. Sammanlagt togs dubbelprover från 38 punkter och analyserades med
avseende på arsenik, koppar, krom och zink. Jordprover för laboratorieanalys togs i 61
provgropar på 10, 25, 50, 75 och 100 cm djup. I vissa gropar låg grundvattenytan på ca
75 cm djup och då avbröts provtagningen. Fyra prover med hög halt metaller skickades
för laktest. I elva grundvattenrör togs vattenprover liksom i två ytterligare punkter.
Ytvattenprover togs i nio punkter och sedimentprover i 14. Jord, vatten och sediment
analyserades med avseende på arsenik, koppar, krom, zink, cancerogena PAH samt
övriga PAH. Uppmätta halter redovisas i bilaga 1. Fem jordprover togs även ut för
bestämning av materialets kornstorleksfördelning. En tvättsiktning genomfördes och ett
approximativt värde på den hydrauliska konduktiviteten beräknades.

Under markprovtagningen upptäcktes en deponi med arsenikslam och därför
genomfördes en georadarundersökning. Inga ytterligare deponier återfanns.
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Swedpowers uppgifter om deponins utbredning är svårtolkade. Markradarn indikerar en
tydlig störning ned till 1-1,5 meters djup. Vid schaktning grävdes ned till 0,65 m. Det är
dock oklart om detta är djupet för deponins överyta. I denna punkt EP40 uppmättes
extremt höga halter av arsenik, krom och zink. Swedpower citerar även en fd anställd
som säger att det kan röra sig om flera kubikmeter som deponerats. Denna uppskattning
förefaller rimlig om tanken och cisternen tömts 3-5 gånger under den aktuella
tidsperioden.

4.2 Provtagning hösten 2002

4.2.1 Provtagning av jord och sediment

Inom ramen för Kemaktas uppdrag utfördes i augusti 2002 en provtagning av jord och
sediment för att få svar på följande frågeställningar:

- förekomst av sexvärt krom i jord. Riskerna kan vara större än för trevärt krom pga
en högre löslighet och toxicitet. Endast totalhalter krom har hittills analyserats.

- föroreningspåverkan i sedimenten i avledande diken nedströms området.

Jordprov för analys av sexvärt krom och totalhalt krom togs ut i två punkter där krom
tidigare påträffats i förhöjda halter; EP34 och EP3. I dessa jordprover analyserades även
arsenik, koppar och zink. Även PAH skulle analyseras enligt plan, dock omvärderades
nyttan av dessa under projektets gång och analyserna ersattes med provtagning och
analys av arsenik i ett antal jordprov utanför stängslets norra och södra sida (förfrågan
vid uppstartmötet).

Sedimentprov togs ut på olika platser i två diken nedströms området på östra sidan
järnvägen. På ställen med större sedimentmäktighet uttogs djupare sedimentprov.
Sedimenten analyserades med avseende på arsenik (6 st prov från 5 punkter), PAH (4 st
prov från 3 punkter) samt glödrest.

4.2.2 Kompletterande undersökningar

Under september 2002 utfördes kompletterande fältarbeten i ett tilläggsuppdrag där
SWECO VIAK i Växjö anlitades som underkonsult (se bilaga 3). I fältarbetena ingick
att sätta fem grundvattenrör på tre platser (på två platser sattes rör på två olika djup) att
användas för referens- och kontrollfasen av saneringen. Rören avvägdes och ungefär en
vecka efter att rören installerats mättes grundvattennivåerna och vattenprover uttogs för
analys hos AnalyCen i Lidköping med avseende på koppar, krom, arsenik samt 20
PAH-föreningar.

Vidare ingick jordprovtagning i tolv punkter inom den förorenade fastigheten för
utförande av laktester. Sammanlagt 15 jordprover togs ut och i första skedet
analyserades nio prover av Analytica i Luleå med avseende på arsenik, krom, koppar
och zink. Därefter valdes fem prover ut för lakförsök som utfördes som skaktest vid två
L/S-kvoter (pr EN 12457 vid L/S 2 respektive L/S 10). Laklösningarna (eluaten) från
samtliga tio lakningar analyserades med avseende på arsenik, krom, koppar och zink.

Provtagning utanför stängslet till området genomfördes också för att klargöra om
marken inom även dessa områden är förorenad av arsenik. Totalt togs åtta jordprov
längs den nordvästra kortsidan och fyra jordprov längs den sydöstra kortsidan (totalt
12 st). Prov togs ut under förnaskikt/organiskt skikt och analyserades med avseende på
arsenik av AnalyCen i Lidköping (se bilaga 2).
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5 Föroreningssituationen
I detta avsnitt ges en sammanvägd bedömning av föroreningssituationen inom och i
anslutning till fastigheten Elnaryd 1:16 utifrån tidigare utförda undersökningar samt
undersökningar inom föreliggande studie. Analysdata har sammanställts i en databas
och redovisas på kartor framtagna med programmen MapInfo och Surfer. Analysresultat
redovisas i tabellform i bilaga 1 (analysresultat från tidigare undersökningar) och
bilaga 2 (analysresultat från undersökningar i föreliggande studie).

De huvudsakliga föroreningarna inom området är arsenik och PAH. Punktvis
förekommer även zink, krom och koppar i förhöjda halter i marken. Föroreningar har
även uppmätts i grundvatten, ytvatten och sediment inom och nedströms fastigheten.
Användningen av pentaklorfenol har i viss mån förorenat delar av fastigheten, främst
runt det gamla sågverket. Enligt tidigare undersökningar samt information från
kommunen och länsstyrelsen skall föroreningen av pentaklorfenol vara åtgärdad. Det
bör påpekas att ingen analys har skett av dioxiner, en ämnesgrupp som kan finnas som
biprodukt i kemiska produkter innehållande pentaklorfenol.

5.1 Föroreningar i marken
Analysresultaten på jord från en tidigare studie (Swedpower, 2001) har sammanställts
och programmet Surfer har använts för att interpolera analysresultaten mellan prov-
punkter. Provpunkterna visas med kryss i figurerna och halterna har interpolerats med
metoden "natural neighbour". Denna metod ger en rimligt korrekt bild av förorenings-
utbredning med slumpmässigt utplacerade provpunkter. Metoden kan ge en viss över-
skattning av föroreningarnas utbredning kring enskilda provpunkter med höga halter i
områden där det är glest mellan provpunkterna.

Nedan görs preliminära jämförelser av uppmätta halter med Naturvårdsverkets generella
riktvärden. För Elnarydområdet har även platsspecifika riktvärden tagits fram som
redovisas och används för riskbedömningen längre fram i rapporten.

5.1.1 Arsenik och metaller

I figurerna 5.1 och 5.2 visas interpolationer av arsenikhalter uppmätta på olika djup i
marken. Av figurerna framgår att det huvudsakligen är områdets nordöstra del som är
förorenad med i vissa fall mycket höga halter av arsenik. Det var inom dessa delar som
det impregnerade virket lagrades. Föroreningsutbredningen avtar dock snabbt med
djupet i marken och under 25 cm djup återfinns arsenik i endast ett fåtal punkter i halter
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM,
15 mg As/kg TS, Naturvårdsverket, 1997a-b). Medelhalten arsenik i det förorenade
området är ca 130 mg/kg TS (halter över 10 mg/kg TS).

Av de övriga metallerna, koppar, krom och zink, har inga halter i marken över
Naturvårdsverkets riktvärden för KM uppmätts djupare än 25 cm under markytan. För
koppar och zink har halter över KM men inte över MKM (mindre känslig
markanvändning) mätts upp i ett fåtal punkter inom det område som är kraftigt förorenat
av arsenik. Förhöjda halter av krom förekommer inom vissa delar av området, dock inte
utanför det arsenikförorenade området.
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Figur 5.1 Interpolation av arsenikhalter uppmätta i jord på 10 cm djup (övre bilden)
respektive 25 cm djup (undre bilden). Korsen visar provpunkternas lägen.
Vid beräkning av förorenade volymer och arsenikinnehåll har justeringar
gjorts (se förklaring i texten).
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Figur 5.2 Interpolation av arsenikhalter uppmätta i jord på 50 cm djup (övre bilden)
respektive 75 cm djup (undre bilden). Korsen visar provpunkternas lägen.

De utförda interpolationerna för arsenikutbredningen har använts för att beräkna
förorenade volymer och arsenikinnehåll, se avsnitt 5.1.5. Justeringar för att minimera
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överskattningar har gjorts inom större områden på 10 och 25 cm djup där
interpolationen har resulterat i halter mellan 10 och 40 mg As/kg TS, men där
provpunkter saknas. I den övre grafen i figur 5.1 syns ett stort område mitt i fastighetens
sydöstra del (vid asfaltplattan) där skalan visar att arsenikhalterna är mellan 10 och 40
mg/kg TS. Det finns dock inga analyserade jordprov som bekräftar detta. Den blå
markeringen i figuren kan därmed leda till en överskattning av föroreningens utbredning
och har därför inte inkluderats vid beräkning av förorenade jordvolymer och mängd
arsenik. I den undre grafen i figur 5.1 finns ett motsvarande område centralt på
fastigheten som behandlats på samma sätt.

5.1.2 Jordprovtagning för analys av sexvärt krom

I den kompletterande undersökningen som gjordes hösten 2002 analyserades två
jordprover map sexvärt krom, som är en toxisk och löslig kemisk förekomstform av
krom. Proverna uttogs inom fastigheten i anslutning till punkten EP34 vid fastighetens
sydöstra kortsida och vid EP3 vid motstående kortsida. Proverna analyserades även med
avseende på arsenik, totalkrom och zink. Andelen sexvärt krom utgjorde endast en
mycket liten del av totalhalten krom (0,01-0,32 %). Trots att totalhalterna av krom
endast var måttligt förhöjda i dessa prover (57 och 68 mg/kg) bedöms förekomst av den
mer rörliga och toxiska formen inte styra behovet av åtgärder för fastigheten. Detta
styrks även av att halterna av krom i grundvattnet inom och utanför området är låga
(max 6 µg/l). Halterna av övriga ämnen är i överensstämmelse med tidigare
undersökningar.

5.1.3 PAH-föroreningar

Prov på jord har även analyserats med avseende på PAH. Interpolerade halter av
cancerogena respektive övriga PAH på 10 cm samt 25 cm under markytan visas i
figurerna 5.3 och 5.4. Utbredningen av det förorenade området ligger inom det
arsenikförorenade på nivåerna 10 och 25 cm under markytan. De högsta halterna av
både cancerogena och övriga PAH återfinns i närheten av den tidigare
arsenikslamdeponin i områdets norra del (EP9 och EP10) samt i punkten EP17. I
jordlagren djupare än 25 cm är förekomsten av arsenikförorening begränsad, medan
PAH-föroreningen påträffas ner till åtminstone 150 cm djup i närheten av den tidigare
deponin. Djupare ner är provtagning inte utförd i det området. Av mängden PAH utgörs
14-22% av cancerogena PAH i de ytligare jordlagren (0-25 cm) och ca 5% djupare ned
(i skiktet 50-75 cm). Att andelen cancerogena PAH minskar djupare ned beror troligtvis
på att dessa ämnen har en högre fastläggningsgrad än övriga PAH som i större
utsträckning kan transporteras nedåt i jordprofilen eller bryts ned.

FFD-sond
Statens geotekniska institut utförde 2001 på uppdrag av Swedpower undersökningar av
PAH med en FFD-sond (Fuel Fluorescence Detector). Undersökningarna utfördes i åtta
punkter i syfte att kontrollera om PAH spridit sig utanför det tidigare undersökta
området. Sonden mätte fluorescensen i två våglängdsintervall anpassade till "lätta"
respektive "tunga" kolväten och anger relativa värden på halter. I samband med
undersökningarna skickades även jordprov för laboratorieanalys av PAH och olja.

I det mest förorenade området i närheten av den tidigare deponin gav FFD-sonden klart
utslag ned till ett djup av 1,5 meter under markytan, vilket även de kemiska analyser
som utförts bekräftar (halter 750 - 1600 mg/kg på ett djup 0,2 - 0,95 m). I en av
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provpunkterna (punkt 6) har FFD-sonden använts ned till ett djup av 3,5 meter och ger
även i intervallet 1,5 - 3,5 meter ett visst utslag. För dessa djup saknas dock kemiska
analyser för att bedöma haltnivån. I punkter från övriga delar av området samt utanför
området är halterna för låga för att detekteras av FFD-sonden. Motsvarande kemiska
analyser noterade halter PAH över detektionsgränsen (0,7 - 3,1 övriga PAH) i tre
punkter utanför området (8, 9 och 10), men i övrigt halter under detektionsgränsen.
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Figur 5.3 Interpolation av halter uppmätta i jord på 10 cm djup av cancerogena
PAH (övre bilden) och övriga PAH (undre bilden). Korsen visar
provpunkternas lägen.
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provpunkternas lägen.
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5.1.4 Analys av jord utanför stängsel

Tolv stycken jordprover togs utanför stängslet till det förorenade området i Elnaryd av
Sweco och analyserades med avseende på arsenik. Ett antal jordprov uttogs även av
Kemakta utanför stängslet vid provtagningen 2002 varav tre analyserades map arsenik.
Syftet var att klargöra huruvida det enbart är fastigheten Elnaryd 1:16 som är förorenad
eller om virkeslagring även skett på omgivande markområden innan stängsel sattes upp.
Jordproverna uppvisade genomgående låga halter av arsenik och slutsatsen är att
marken utanför området är opåverkad av föroreningar från impregneringsverksamheten
(se bilaga 2 och Swecos rapport i bilaga 3). I fyra av punkterna var detektionsgränsen
hög på grund av hög vattenhalt (< 10 mg/kg TS; mullhaltig jord). Detektionsgränsen
ligger dock under eller i nivå med förväntade bakgrundshalter av arsenik i naturlig mark
i omgivningen (ca 10 mg/kg TS) varför detta inte påverkar bedömningen.

5.1.5 Uppskattade volymer och föroreningsmängder

Utgående från interpolationerna utförda i Surfer har beräkningar gjorts av jordvolymer
förorenade med arsenik på olika djup i marken för olika haltgränser för arsenik samt
mängder arsenik i dessa jordvolymer. Resultaten av beräkningarna visas i figur 5.5-5.6.
Totalt ca 14 000 m3 eller 22 000 ton jord är arsenikförorenade med ett innehåll på ca
2 700 kg arsenik.

Utbredningen av PAH-föroreningar har bedömts vara i stort sett densamma som för
arsenik på 0-25 cm djup, dock bedöms PAH-föroreningarna ha spridit sig djupare ner i
marken i närheten av den gamla slamdeponin, se figur 5.4. Analyserade jordprover från
detta område visar att PAH-föroreningar har trängt åtminstone 1,5 m ner i jorden och i
beräkningarna har antagits att en yta på 2 500 m2 måste avlägsnas för att säkert få bort
all förorening (ca 3 000 m3 jord). Totalt bedöms ca 17 000 m3 jord vara PAH-förorenad
med i storleksordningen 10 ton PAH-16. Beräkningarna baseras på att medelhalten av
PAH-16 i närheten av deponin är ca 650 mg/kg TS. För den övriga PAH-förorenade
jordvolymen har antagits att medelhalten är ca 500 mg PAH-16/kg TS. Hälften av
volymen är så förorenad att den ska betraktas som farligt avfall.

En tidigare studie (Swedpower, 2001) har visat att en punkt i fastighetens sydöstra del,
EP26 i figur 5.4, djupare än 25 cm har uppvisat förhöjda halter av cancerogena PAH. På
djupet 50 cm under markytan var halten ca 31 mg PAH-canc/kg TS och på 75 cm djup
15 mg/kg TS. Uppmätt halt på djupet 100 cm var låg (0,18 mg/kg TS). Halterna av
övriga PAH i punkten var dock låga (6 mg/kg TS) på motsvarande djup. Eftersom den
PAH-förorenade ytan som använts för att beräkna förorenad volym och mängd PAH i
närheten av deponin troligtvis är väl tilltagen bedöms PAH-föroreningen runt punkt
EP26 inte ge något ytterligare tillskott.
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Figur 5.5 Uppskattad volym arsenikförorenad jord på olika djup i marken för olika
haltgränser.
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Figur 5.6 Uppskattad mängd arsenik på olika djup i marken för olika haltgränser.

5.2 Föroreningar i grundvatten
I en tidigare studie (Swedpower, 2001) undersöktes förekomst av föroreningar i
grundvatten. Sammanlagt togs prover i elva grundvattenrör som installerades samt i en
brunn och i ett observationsrör från en tidigare undersökning. Vid de kompletterande
undersökningarna som genomfördes hösten 2002 installerades ytterligare fem
grundvattenrör (punkterna 0201-0203) söder om den aktuella fastigheten, se figur 5.7.
Prover togs i de nya rören och analyserades med avseende på arsenik, koppar, krom,
zink samt PAH. Vattenprover för analys av metaller filtrerades på laboratorium
(<0,45µm).

Halterna av föroreningarna arsenik, koppar, krom, zink och PAH som uppmätts i
grundvattnet jämförs med Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd för grundvatten
(Naturvårdsverket, 1999a) samt Livsmedelsverkets dricksvattennormer (SLV, 1993).
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Figur 5.7 Halter av arsenik i grundvatten ("GV ", "brunn" samt "0201" till "0203")
och ytvatten (" ytvatten") från mätningar år 2001 och september 2002
(0201-0203). Halter i µg/l. Valda haltgränser följer Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för grund- respektive ytvatten.

I figur 5.7 visas samtliga provtagningspunkter för grundvatten och ytvatten samt
uppmätta halter av arsenik. I tre av grundvattenrören inom eller i direkt anslutning till
den arsenikförorenade delen av fastigheten: GV 1, GV 5 och GV 2 djup, uppmättes år
2001 mycket höga halter av arsenik (74 µg/l, 230 µg/l och 390 µg/l) och i ytterligare två
punkter: GV 2 grund och GV 9, klassas halterna som höga (10 - 50 µg/l). Dessa halter
överskrider dricksvattennormen för arsenik som ligger på 10 µg/l. Vid provtagningen i
de nya rören söder och öster om den förorenade fastigheten i september 2002 var
halterna av arsenik låga (<0,2 µg/l upp till 0,76 µg/l).

Höga halter av zink uppmättes år 2001 i GV 5, GV 7 och GV10 (300-540 µg/l), se figur
5.8. Provtagningen 2002 uppvisade förhöjda halter av zink.  I rören 0201 och 0203djup
bedömdes halterna som måttliga (20 - 300 µg/l) enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för grundvatten (Naturvårdsverket, 1999a). Dricksvattennormen för
zink är 1 000 µg/l, vilket inte överskrids i grundvattnet i anslutning till den förorenade
fastigheten.

För koppar är Livsmedelsverkets hälsorelaterade gränsvärde 2 000 µg/l och inte i någon
av de provtagna punkterna överstiger halten i grundvattnet det värdet. Även jämfört
med bedömningsgrunder för miljökvaliteten i ytvatten är kopparhalterna låga (max 7,6
µg/l).
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Figur 5.8 Halter av zink i grundvatten ("GV ", "brunn" samt "0201" till "0203") och
ytvatten (" ytvatten") från mätningar år 2001 och september 2002 (0201-
0203). Halter i µg/l. Valda haltgränser följer Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för grund- respektive ytvatten.

När det gäller organiska ämnen så har inga halter av cancerogena PAH uppmätts i
tidigare eller föreliggande studie i grundvattnet (lägre än detektionsgränsen 0,2 eller
0,3 µg/l). Halten av övriga PAH har i den tidigare undersökningen i de flesta fall varit
under detektionsgränsen. Övriga PAH uppmättes dock i rör GV 2 (djupa respektive
grunda röret) i halter på 110 µg/l respektive 42 µg/l samt i rör GV8 i en halt av 5,7 µg/l.
Även i Brunn 1 på Elnaryd 1:16, uppströms de förorenade delarna, detekterades 2,5 µg/l
PAH. Denna halt bedöms av Swedpower vara resultatet av korskontaminering av
prover. Vid den kompletterande provtagningen i oktober 2002 i de grundvattenrör som
satts nedströms fastigheten detekterades enbart naftalen av PAH-föreningarna i låga
halter (0,04-0,1 µg/l).

5.3 Föroreningar i ytvatten
Halter av föroreningar i ytvatten (arsenik, koppar, krom, zink och PAH) har i en tidigare
studie analyserats på prover tagna i nio punkter i anslutning till området (SwedPower,
2001). Punkternas lägen samt arsenikhalter uppmätta 2001 visas i figur 5.7. De
uppmätta halterna jämförs med Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd för sjöar och
vattendrag (Naturvårdsverket, 2000). För organiska föroreningar finns inga svenska
bedömningsgrunder från Naturvårdsverket, varför en jämförelse görs med SGU/Statens
oljelagers framtagna riktvärdeslista för grundvatten, ytvatten, jord och sediment (SGU,
2000).

I diket som avleder vatten från områdets centrala delar (punkt Ytvatten 3) samt längre
bort i detta dike innan samgående med bäcken (Ytvatten 4) förelåg arsenik i höga halter;
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mellan 15 och 75 µg/l, se figur 5.7. Uppströms och nedströms området var halterna låga
(sju platser undersökta). Halterna av zink som redovisas i figur 5.8 var höga (mellan 60
och 300 µg/l) i samtliga ytvattenprov öster om fastigheten (Ytvatten 2, 3, 4 och 5), men
endast måttligt höga eller låga vid övriga provlokaler uppströms och nedströms området
(5 ställen). I ytvattnet söder och sydost om området (Ytvatten 6 och 7) klassades
halterna av koppar som höga (ca 25 µg/l) och i tre andra punkter som måttligt höga. I
övrigt var kopparhalterna låga (4 st). Inga förhöjda halter av krom har detekterats vid
undersökningarna av ytvatten (låga eller under detektionsgränsen <1 µg/l).

Vid en jämförelse med SGUs riktvärden nivå 11, som tagits fram för områden i
anslutning till tidigare oljelagringsanläggningar, överskrids inte dessa i någon punkt för
cancerogena PAH och endast obetydligt i punkt 3 för övriga PAH. SGUs gränsvärden
nivå 1 för ytvatten är 0,2 g/l för cancerogena PAH och 1 µg/l för övriga PAH.

Upprepade provtagningar av främst ytvatten har även skett i Södra Skogsenergis regi
under åren 1985-1992 samt 1995-2000. En sammanställning av dessa halter redovisas i
tabell 5.1 (utdrag från länsstyrelsens databas inklusive olika laboratorieprotokoll).

Tabell 5.1 Sammanställning av provtagningar utförda i Södra Skogsenergis regi på
vatten i bäcken, diken och grundvatten nedströms den förorenade
impregneringsfastigheten i Elnaryd (1985-1992; 1995-2000). Utdrag ur
länsstyrelsens databas inklusive laboratorieprotokoll.

Plats Datum Halt arsenik (µg/l Flöde (l/min) och
referens/provtagare

Bäcken (16 st) 1987-06-30 till 1992-06-03 Pehrs & Co samt J&W
Urval av datum ofta <0,1 µg/l
1989-05-31 17 µg/l (max) 4 500 l/min
1990-11-13 2,9 µg/l 80 l/min
1991-07-02 1 µg/l 500 l/min
1992-06-03 5 µg/l 900 l/min

Diket (24 st) 1984-04-30 till 1993-09-20 Pehrs & Co samt J&W
Urval av datum
1985-08-31 9 400 µg/l 6 l/min
1993-09-20 48 µg/l 5 l/min
2000-11-30 330 µg/l (PAH <0,1 µg/l) 6 l/min J&WDike mellan

järnvägsspår (3 st) 1999-12-01 180 µg/l (PAH ca 5 µg/l) 30 l/min
1999-04-13 As ej mätt (PAH ca 4 µg/l) 60 l/min

Diket (3 st) 1998-11-05 150 µg/l 10 l/min J&W Pehrs
1997-02-25 18 µg/l 2 l/min
1995-09-29 370 µg/l 0 l/min
1988-06-15 till 1992-06-29 Pehrs & CoPunkt 2 och 4

(grundvatten) Urval av datum ofta <0,5-1,5 µg/l
1991-09-20 <0,1 µg/l
1986-11-28 5 µg/l
1987-09-24 4,2 µg/l (gv2); 2,1 µg/l (gv4)

Enligt en karta (märkt "IVL, bilaga till beslut, 11.183.380-86") som bifogades utdragen
ur länsstyrelsen databas inklusive protokoll framgår följande om provpunkternas läge:
"Dike" sammanfaller troligen med "Ytvatten 3" i figur 5.8. "Grundvattenrör i punkt 2"

                                                
1 nivå under vilken ingen negativ effekt för människa och miljön förväntas. Åtgärder erfordras normalt ej.
Dessa värden kan dock överstiga de bakgrundsvärden som i allmänhet finns.
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kan vara grundvattenrör GV111 (eller annat rör i anslutning till detta). "Grundvattenrör i
punkt 4" ligger längs med järnvägen sydväst om grundvattenrör 0203 (provtagning
2001), ca 50-100 m sydost om den förorenade fastigheten. "Bäcken" är lokaliserad på
ungefär samma plats som Kemaktas sedimentprov Kem S5 togs ut, se figur 5.8.

5.4 Föroreningar i sediment
I en tidigare studie (Swedpower, 2001) togs sedimentprover i sammanlagt 14 punkter. I
föreliggande studie utfördes en kompletterande sedimentprovtagning. Punkternas lägen
samt arsenikhalter uppmätta 2001 respektive 2002 visas i figur 5.9. Halterna i
sedimenten har jämförts med Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd för sjöar och
vattendrag (Naturvårdsverket, 2000).

5.4.1 Arsenik och metaller

Den tidigare studien (Swedpower, 2001) visar en tydlig föroreningspåverkan i
dikessedimenten strax öster om fastighetens gräns (Sed 8 och Sed 10), se figur 5.9. Där
uppmättes arsenikhalter som enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder klassas som
mycket höga (>150 mg/kg TS) samt krom- och zinkhalter som klassas som måttligt
höga (krom 20-100 mg/kg TS, zink 300-1 000 mg/kg TS). I punkterna Sed 9 och Sed 11
som också ligger strax utanför området var arsenikhalterna höga (mellan 30 och 150
mg/kg TS). Längre bort från området i Sed 4 är arsenikhalten måttligt hög (mellan 10
och 30 mg/kg TS). Förekomsten av koppar är måttlig i undersökta platser i anslutning
till järnvägen längs med och nedströms området (Sed 8, Sed 5, Sed 3 och Sed 4).
Påverkan av zink finns även strax söder om området i punkt Sed 5 (måttligt hög halt).

Den kompletterande provtagningen i Kem S1 och Kem S2 i augusti 2002 visade att
arsenikhalterna var mycket höga i det dike som kallas dike II, 210-730 mg/kg TS, vilket
visar att spridningsområdet kan sträcka sig fram till den plats där dike I och II förenas. I
punkten Kem S2 där prov togs ut på två djup, 0-4 cm och 4-9 cm, var halterna mycket
höga även djupare ner (210 mg/kg TS), dock lägre än i ytan. Kem S3 och Kem S4 i
dike I uppvisade låga (<3 mg/kg TS) eller måttligt förhöjda halter (13 mg/kg TS). Detta
visar att påverkan av arsenik i sedimenten i dike I är begränsad till sträckan direkt
nedströms fastigheten, eventuellt även runt punkten Sed 9. Sedimenten bedöms vara ca
25-30 cm djupa. Sedimenten i bäcken nordost om området (Kem S5) var inte påverkade
av föroreningar (As och PAH). Längs stora delar var botten stenig med liten förekomst
av finmaterial (provtagning Kemakta 2002).
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Figur 5.9 Halter av arsenik i sediment uppmätta i tidigare studie (Swedpower, 2001,
punkterna "Sed 1" - "Sed 14") samt i föreliggande studie (punkterna "Kem
S1" - "Kem S5"). Halter i mg/kg TS. De valda haltgränserna följer Natur-
vårdsverkets bedömningsgrunder för sediment.

5.4.2 PAH-föroreningar

Tidigare PAH-analyser på sediment uppvisar förhöjda nivåer (11-35 mg/kg) i dikena i
anslutning till järnvägen längs områdets nordöstra fastighetsgräns (Sed 8, 10 och Sed
11). I punkten Sed 5 längre söderut är PAH-halten ca 7 mg/kg TS. Viss påverkan (2-4
mg/kg TS) kan även ses i punkter på större avstånd nedströms det förorenade området
(Sed 1, 3, 12) samt i bäcken vid kulvertens mynning efter passage genom områdets
norra del (Sed 13). I övrigt är halterna lägre än 1 mg/kg TS (6 punkter).

Vad gäller resultaten av PAH-analyserna från Kemaktas provtagning 2002 kunde viss
påverkan ses i dike II vid Kem S1 och Kem S2 (2-5 mg/kg TS). Halterna på djupet
4-9 cm i Kem S2 var dock endast 0,7 mg/kg. PAH-halten i sedimenten i bäcken (Kem
S5) var förhållandevis låg (0,8 mg/kg TS). Dikessträcka I (Kem S3 och Kem S4)
undersöktes ej med avseende på PAH då tidigare analys av punkt Sed 9 endast uppvisat
låga halter (1,6 mg/kg TS).

Halterna överskrider i nästan alla punkter SGUs riktvärde nivå 1 ("miljöeffekter kan
uppstå") för miljökvalitet i sjösediment som är 1 mg/kg för både cancerogena och
övriga PAH (SGU, 2000). Jämfört med gränsvärdet för nivå 2, 10 mg PAH/kg TS
("åtgärder krävs"), överskrids detta endast i några punkter i sedimenten. SGUs värden är
dock framtagna för sjösediment och är därmed inte direkt tillämpliga för dessa
sediment.



26

6 Utvärdering och riskbedömning

6.1 Hydrogeologisk bedömning och spridningsberäkningar
Som grund för bedömning av utspädning och skyddsvärda objekt/förekommande grund-
vattenresurser har en geohydrologisk bedömning gjorts. Delar av denna redovisas i
tidigare stycken med en beskrivning av vattendelare, avrinningsområden, vattentäkter
samt lokalisering och djup av brunnar inom området (stycke 3.3).

Inom ramen för arbetet har även ett förslag till program för sättning av grundvattenrör
och kontroll av grundvattenförorening utanför området tagits fram. Dessa undersök-
ningar utfördes på uppdrag av kommunen under hösten 2002 och redovisas i stycke 5.2.

6.1.1 Spridningskällor

Marken inom det f d impregneringsområdet innehåller till följd av den tidigare
verksamheten stora mängder föroreningar, främst arsenik och PAH. Det finns även
områden med höga halter av zink, krom och koppar. Uppskattningsvis finns ca 3 ton
arsenik i de undersökta marklagren (0-75 cm djup). I stort sett all arsenikförorening
påträffas ned till 0,5 m under markytan. Kreosot påträffas ned till ett djup av ca 1,5 m i
det mest förorenade området. Förekomsten av föroreningar i marklagren medför en stor
potentiell risk för spridning och negativ påverkan på grund- och ytvatten i omgivningen.

6.1.2 Spridningsvägar och recipienter

Vatten som passerar genom den förorenade jorden för med sig föroreningar i löst form
och i viss mån även partikelbundna föroreningar. Föroreningar kan spridas från området
med grundvattnet, via ytavrinning eller genom de diken som börjar strax nedströms
fastigheten. Det är även möjligt att transport kan ske i den ledningsgrav som omger
kulverten som leder bäcken genom det förorenade områdets nordvästra del. Dikena
förenas med bäcken och leds efter några kilometer ut i Kojtasjön. Grundvatten-
strömningen sker i östlig riktning längs med åsen för att sedan böja av norrut mot
Kojtasjön.

Grundvatten
I grundvattenrör inom området förekommer höga halter av arsenik, metaller och PAH.
Tidigare undersökning av grundvatten samt den som utfördes under hösten 2002 visar
dock inga tecken på en omfattande spridning av arsenik till grundvattnet utanför det
förorenade området. Omedelbart utanför området (i punkterna GV5 och GV9) uppmäts
förhöjda halter arsenik, men ca 100 meter nedströms den förorenade fastigheten är
föroreningshalterna låga.

Zink som är mer rörligt har uppmätts i förhöjda halter i och strax utanför det förorenade
området, t ex i GV8. I den nya provtagningen uppmättes zink även i förhöjda halter i
grundvattenröret ca 100 m öster om det förorenade området (91 µg/l i 0203djup) samt i
rör 0201 söder om området (43 µg/l). Dessa halter är förhöjda i förhållande till den som
uppmätts i Brunn 1 uppströms (3,9 µg/l). Bakgrundshalterna i ytliga grundvatten i
isälvsavlagringar i denna del av Sverige kan dock ligga högre, median 40 µg/l
(Naturvårdsverket, 1995 och Naturvårdsverket, 1999a). Resultaten indikerar en
spridning av zink från området. De uppmätta halterna av zink medför inga hälsorisker
vid uttag av dricksvatten.
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Ingen betydande grundvattenspridning av krom eller koppar bedöms pågå med hänsyn
till uppmätta halter nedströms området. Vad gäller kreosotföroreningar bedöms ett visst
läckage av PAH-föreningar ("övriga") ske eftersom halterna i vissa punkter inom
området samt nordost om området är förhöjda (upp till 110 µg/l respektive 2,4-5,7 µg/l).
Denna spridning kan vara en följd av det stora läckage av kreosotolja som skedde vid ett
tillfälle under impregneringsverksamheten. Uppmätta halter av naftalen vid den nya
provtagningen i grundvattenrör nedströms området är låga (maxhalt 0,1 µg/l) och kan
härröra från en diffus bakgrundsbelastning. Grundvattenspridning av cancerogena PAH
är inte påvisbar då uppmätta halter vid den tidigare och nya provtagningen är under
detektionsgränsen (0,2 µg/l, varje enskild 0,02-0,03 µg/l).

Ytvatten
Även ytvattnet i provtagna punkter i dikena öster om området har uppvisat förhöjda
halter av arsenik samt zink. I ytvattnen nedströms är dock halterna låga eller måttligt
förhöjda vilket indikerar ett förhållandevis begränsat påverkansområde av dessa ämnen.
Måttligt höga halter av koppar som påträffats i diken nedströms området orsakas
troligen inte av spridning från det förorenade området i Elnaryd. Detta stöds främst av
att halterna i grundvattnet inom området är låga och dessutom lägre än i ytvattnet
nedströms. Halterna av övriga föroreningar i provtagna ytvatten uppvisar låga halter.
PAH detekteras endast i Ytvatten 3 med en halt av 1,1 µg/l övriga PAH.

Sediment
Tidigare och nya provtagningar visar att sedimenten i dikessystemet i nära anslutning
till området är påverkade av föroreningar. Spridning av arsenik indikeras av att ämnet
påträffas i höga halter i Dike II längs en sträcka fram till punkten Sed 7. Spridning av
PAH bedöms vara mer begränsad än för arsenik, dock påträffas PAH i förhöjda halter i
anslutning till järnvägen längs områdets nordöstra fastighetsgräns och i Dike II. Även i
dikessediment längre nedströms området förekommer PAH i halter som är högre än
bakgrunden. Det är dock möjligt att halterna är ett resultat av en diffus belastning från
vägar, m m än av spridning från området. Ingen spridning av andra föroreningar (Zn,
Cu, Cr) kan påvisas utifrån uppmätta sedimenthalter.

6.1.3 Utspädning

Spridning av föroreningar med grundvatten från området kan ske dels genom
infiltrerande vatten från markyta och dels genom grundvattenströmningen genom
området. Trots att föroreningar på området ligger relativt ytligt (huvudsakligen ned till 1
meters djup) innebär den höga grundvattennivån att genomströmmande grundvatten har
viss betydelse för spridningen.

Det förorenade grundvatten som lämnar området kommer att spädas ut med oförorenat
vatten. Detta sker genom utspädning med grundvatten som tillförs från områden upp-
ströms och infiltrerande nederbörd i områden nedströms det förorenade området samt
genom blandning med vatten som passerar vid sidan av det förorenade området.

En uppskattning av utspädningen har gjorts med en enkel hydrologisk modell. Denna
bygger på den modell som använts för beräkning av branschspecifika riktvärden för
bensinstationer (Naturvårdsverket och SPI, 1998). Modellen bygger på att utspädning
endast sker av de föroreningar som lakar ut från området och tar inte hänsyn till någon
fastläggning av föroreningar under transporten med grundvattnet. Därigenom beskriver
modellen situationen i ett långtidsperspektiv. Den spridning som kan observeras idag är
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däremot påverkad av fastläggning vilket innebär att de föroreningar som mäts upp idag i
grundvattnet ännu inte hunnit transporteras särskilt långt.

Det område som bidrar till grundvattenförorening har uppskattats till ca 40 000 m2.
Infiltrationen i området har uppskattats till 300 mm/år baserat på avrinningen i området
(Hydrogeologiska kartan, Kronobergs län). Den huvudsakliga akviferen har antagits
utgöras av åsmaterialet med en ansatt genomsnittlig mäktighet på 4 meter. Vidare har
använts den av SwedPower uppskattade hydrauliska konduktiviteten på 2,3⋅10-4 m/s och
gradienten 0,65%. Baserat på dessa uppgifter har utspädningen till en brunn på ett
avstånd av 400 meter från området beräknats till ca 10 gånger.

Vatten avleds via ett bäck- och dikessystem från området till Kojtasjön i nordost.
Medianvärdet av vattenföringen (1922-1990) vid den närmsta uppmätta lokalen till
Elnarydområdet är 7,4 l/km2,s. Detta värde har tillsammans med ett uppskattat
avrinningsområde på ca 75 km2 till Kojtasjön använts för att uppskatta vattenomsätt-
ningen i sjön. Vattenföringen i Kojtasjön har på detta sätt beräknats till ca 10 miljoner
m3 per år (drygt 300 l/s) vilket innebär en utspädningen är ca 450 gånger av det vatten
som passerar genom det förorenade området.

6.1.4 Resultat från lakförsök

För bedömningen av lakbarheten av föroreningar i den förorenade jorden har fast-
läggningsgraden uppskattats med ett sk Kd-värde. Värdet anger fastläggningen av en
förorening till fast material och definieras som kvoten mellan halten av ett ämne i fast
fas och halten i löst i porvattnet. För Elnaryd finns uppmätta halter i grundvatten inom
området samt halter i jorden i den översta metern. Dessa uppgifter har använts för att
beräkna Kd för arsenik, krom, koppar och zink. Framräknade Kd-värden är generellt
höga vilket indikerar låg lakbarhet (tabell 6.1).

En utvärdering av lakbarheten av föroreningar har även skett med hjälp av de laktester
som gjordes vid den kompletterande provtagningen i oktober 2002. Lakningen utfördes
vid två olika förhållanden mellan lakvätska och fastfas, LS 2 och LS 10. Min och max
av framräknade Kd-värden vid LS 2 för fem olika jordprover med varierande initial
fastfashalt redovisas i tabell 6.1. Försöken indikerar en varierande fastläggningsgrad och
vid val av Kd för den platsspecifika riktvärdesmodellen har de lägre värdena
konservativt utnyttjats för att inte underskatta lakbarheten. Laktesterna styrker att Kd
kan höjas för arsenik och zink till 150 l/kg respektive 200 l/kg (jfr den generella
modellens 30 l/kg respektive 100 l/kg). För PAH har fördelningen av PAH-föreningar i
den förorenade jorden använts för framtagande av ett platsspecifikt Kd-värde för PAH.
Baserat på fastläggningen för de ingående PAH-föreningarna i jorden sattes Kd för
övriga PAH till 400 l/kg.

En jämförelse har gjorts med beräknade Kd-värden från de laktester som utfördes i den
tidigare studien (Swedpower, 2001). Dessa var generellt något lägre än Kd-värdena från
de nya laktesterna. De nya laktesterna har utförts med avjonat vatten medan de tidigare
utfördes vid lägre pH (pH 4). Mindre vikt har lagts vid de tidigare laktesterna eftersom
så låga pH-värden ej påträffas naturligt i grundvatten.

Använda Kd-värden för As, Cr, Cu, Zn , cancerogena PAH och övriga PAH i den
platsspecifika riktvärdesmodellen anges i tabell 6.1.
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Tabell 6.1 Valda Kd-värden för den platsspecifika riktvärdesmodellen.

Kd, l/kg As Cu Cr Zn PAH
canc

PAH
övr*

Jord-grundvatten (gv)
medel alla jord / medel alla GV 2 315 5 897 18 283 661 370 538 32 969
medel jord (ej lägsta) / medel GV1-2 1 379 23 237 19 104 1 594 450 577 12 028
medel jord (ej lägsta) + medel alla gv 3 917 19 135 59 823 1 278 450 577 48 119
medel alla jord + GV1-2 815 7 161 5 838 824 370 538 8 241
max 3 917 23 237 59 823 1 594 450 577 48 119
min 815 5 897 5 838 661 370 538 8 241
Laktest Kemakta
max (LS2) 2 869 3 548 6 520 1 551
min (LS2) 113 289 354 562
Laktest SwedPower
max 2642 658 1897 107
min 168 22 224 5
NVs generella modell 30 500 2000 100 20 400 100

Valda värden 150 500 2 000 200 20 400 400
* naftalen utgör en liten andel av ingående PAH. Nytt Kd = medel av logaritmen av alla övriga
PAH

6.1.5 Uppskattat läckage från området

Vattenflödet genom förorenade massor p g a infiltrerande nederbörd i den omättade
zonen beräknas till ca 12 000 m3/år (förorenad yta ca 40 000 m2; infiltration ca 300
mm/år). Trots att föroreningarna ligger ytligt i jorden sker vattenströmning i förorenad
jord under grundvattennivån eftersom denna periodvis ligger mycket ytligt. Detta flöde
beräknas till ca 5 000 m3/år. Beräkningen baseras på data från SwedPower (konduk-
tivitet för isälvsmaterial 2,3·10-4 m/s), uppskattad gradient i SwedPowers senaste
undersökning samt bedömd gradient på ritning från SwedPower, 2002. Den totala
strömningen av grundvatten och infiltrerande nederbörd genom förorenade massor
uppgår därmed till ca 17 000 m3/år.

På basis av uppmätta halter i grundvattnet har transporten av föroreningar från området
till omgivande grundvatten uppskattats (tabell 6.2). Minimala och maximala
föroreningstransporter redovisas. För arsenik uppgår läckaget från något kilo till
maximalt ca 7 kg arsenik. Läckaget av koppar och krom bedöms som mycket låga
(mindre än några hundra gram årligen). Transporten av zink bedöms uppgå till något
kilo upp till ca 10 kg per år.
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Tabell 6.2 Uppskattat läckage av föroreningar från det förorenade området i
Elnaryd.

As Cu Cr Zn Canc. PAH Övr. PAH

Halter (µg/l)*
- medel GV1, GV2 162 1,9 4,9 103 <0,2 76
- medel alla 122 2,3 3,8 165 <0,2 76
- min 92 2,6 2,7 191 <0,2 52
- max 390 7,6 6,1 540 <0,2 110
Transport (kg/år)**
- medel GV1, GV2 2,7 0,03 0,08 1,8 - 1,3
- medel alla 2,1 0,04 0,06 2,8 - 1,3
- min 1,6 0,04 0,05 3,3 - 0,9
- max 6,6 0,13 0,10 9,2 - 1,9
* SwedPower, 2001; värden under detektionsgräns borttagna ** Flöde 17 000 m3/år

6.2 Hälso- och miljöriskbedömning

6.2.1 Planerad markanvändning

Markområdet används i dagsläget för industriändamål med inriktning på flisning och
lagring av virke, mm. Denna markanvändning eller annan industriverksamhet bedöms
fortgå inom en förutsägbar framtid.

Övergripande och mätbara åtgärdsmål kommer att fastställas inom ramen för risk-
värderingen för projektet. Åtgärdsmålen beskriver de hälso- och miljömål som sätts
med hänsyn till de risker ett förorenat område medför, och med hänsyn till vad som är
miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. De övergripande
åtgärdsmålen beskriver därmed hur området kan användas efter sanering. Det finns dock
en koppling mellan de övergripande åtgärdsmålen och riskbedömningen då
åtgärdsmålen utgår från tänkt markanvändning vilket påverkar riskerna med området.
Vid framtagning av platsspecifika riktvärden och bedömningen av miljö- och
hälsorisker har planerad markanvändning beaktats. Markanvändningen diskuterades vid
uppstartmötet med kommunen, länsstyrelsen och Södra Skogsenergi AB 2002-08-15,
viket gav följande förutsättningar för riskbedömningen (preliminära övergripande
åtgärdsmål):

− Området skall kunna användas för industriverksamhet i enlighet med nuvarande
markanvändning.

− På området vistas huvudsakligen personal vid företag som bedriver verksamhet.
Vistelsetiden i området är begränsat 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.

− Läckage av föroreningar från området till Kojtasjön skall ej orsaka några
miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv i området, t ex bad eller
fiske.

Om industriverksamheten avslutas och markområdet blir avsatt som naturmark kan
markanvändningen och exponeringssituationen ändras (strövområde, bärplockning,
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mm). Inga riktvärden har tagits fram för detta scenario, dock kommenteras hur
riktvärdena kan komma att påverkas i förhållande till den studerade markanvändningen.

6.2.2 Platsspecifika riktvärden

Modell för platsspecifika riktvärden
Modellen för att beräkna de platsspecifika riktvärdena bygger på de modeller som
använts för att ta fram Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket, 1997a
och b) och det förslag till riktvärden för bensinstationer som tagits fram av
Naturvårdsverket och Svenska Petroleum Institutet (Naturvårdsverket och SPI, 1998). I
vissa avseenden har dock dessa modeller justerats, bl a vad gäller val av exponerings-
vägar och exponeringsparametrar samt i beskrivningen av spridning av föroreningar
med grundvattnet.

Förutsättningar för beräkning av exponering och spridning
 Baserat på den planerade markanvändningen har data tagits fram för att beräkna
exponering och spridning. Risken för exponering minskar drastiskt för föroreningar som
ligger djupare i marken. Grundvattenytans läge påverkar också risken för exponering av
förorenad jord. De platsspecifika riktvärdena har därför delats upp i djupled; 0-1 m, 1-2
m och > 2 m. Djupindelningen från ytan ner till en meter baseras på att viss
omblandning av jord skall kunna ske utan att risken för exponering för jord med högre
föroreningshalter i djupare markskikt ökar väsentligt. En finare indelning t ex 0-0,5
meter och högre riktvärden djupare skulle kunna vara motiverat i de områden där
grundvattenytan ligger ytligare. Riktvärden för djup större än 0,5-1 meter blir troligtvis
bara relevant inom vissa delar av området vid en sanering eftersom föroreningarna
ligger ytligt i jorden. Kreosot kan finnas ner till ca 1,5 meters djup i området i närheten
av slamdeponin.

 Det djup en förorening ligger på påverkar framförallt exponeringsvägarna:

− Direkt intag av jord

− Hudkontakt

− Inandning av damm

− Inandning av ångor
Inandning av ångor påverkar för det aktuella objektet endast riktvärdet för PAH. De
krav som ställs på halter i marken för att den skall ge en acceptabel nivå för växter och
djur har också sänkts med stigande djup. För samtliga djup tas hänsyn till att spridning
av föroreningar till yt- och grundvatten kan ske.

Vad gäller spridning till grundvatten beaktas två olika skydd i modellen. I det första
antas barn och vuxna konsumera 1-2 l brunnsvatten per dag. För arsenik som är
cancerogent innebär detta exponeringsscenario att halten arsenik i dricksvatten inte skall
överskrida ca 0,2 µg/l för en livstids cancerrisk 1 på 100 000. Det andra scenariot tar
hänsyn till att halten i brunnen ej skall överskrida Livsmedelsverkets dricksvattennorm
för olika ämnen. För arsenik är denna 10 µg/l, dvs baseras på en högre risknivå som
motsvarar den risknivå som ges av normalt bakgrundsintag av arsenik i Sverige. För
zink och koppar är dricksvattennormerna satta efter hälsoeffekter. Dessa ämnen är
skadligare för miljön än för människors hälsa och därför har dricksvattennormerna för
dessa ämnen justerats nedåt för att även ta hänsyn till miljökvaliteten i grundvattnet.
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För spridning till ytvatten antas i modellen att halter i jorden ej får vara så höga att
spridning till ytvatten (Kojtasjön) leder till halter som överskrider vissa ytvatten-
kriterier. Dessa kriterier har satts som bakgrundshalten i mindre sjöar/vattendrag i södra
Sverige gånger ett avvikelsevärde eller maximalt gränsen mellan låga och måttligt höga
halter (NV, 1999). För arsenik har ett värde på 0,6 µg/l använts.

I tabell 6.3-a-b ges en sammanfattning över vilka exponeringsvägar som beaktats för de
olika djupen och vilka antaganden som gjorts vad avser exponering.

 Tabell 6.3-a Exponeringsvägar och spridningsförhållanden med avseende på
hälsorisker för platsspecifika riktvärden. Användning av markområdet
som industrimark. d=dygn per år

Hälsorisker "Industrimark"

meter under markytan 0-1 m 1 - 2 m > 2 m
Intag av jord vuxna 80 d/barn 30 d vuxna 6 d/barn 3 d vuxna 1 d/barn 1 d
Hudkontakt vuxna 40 d/barn 15 d vuxna 6 d/barn 3 d vuxna 1 d/barn 1 d
Inandning av damm vuxna 80 d/barn 30 d ingen exponering ingen exponering
Inandning av ångor vuxna 80 d/barn 30 d vuxna 80 d/barn 30 d vuxna 60 d/barn 60 d
Intag av grundvatten Ja, brunnar finns nedströms området (vattenförande ås går genom

området som förenas med Alvestaåsen)
Intag av grönsaker ingen exponering
Intag av svamp och bär ingen exponering
Intag av fisk intag av fisk från Kojtasjön ej relevant för studerade föroreningar.

 Tabell 6.3-b Skyddsnivåer och spridningsförhållanden med avseende på miljörisker för
platsspecifika riktvärden. Användning av markområdet som industrimark.
d=dygn per år.

Miljörisker "Industrimark"

meter under markytan 0-1 m 1 - 2 m > 2 m
Miljöeffekter inom området MKM MKM*2 MKM*3
Spridning till ytvattenrecipient Kojtasjön, ytvattenkriterium får ej överskridas*.

Viss hänsyn till bäck- och dikessystemet.
* NV, 2000: 0,6 µg/l (As), 1 µg/l (Cu), 0.4 µg/l (CrIII), 0.4 µg/l (CrVI), 6 µg/l (Zn), 0.005 µg/l (canc
PAH; RIVM 2001), 1 µg/l (övr PAH; SOL nivå 1).

Utspädningen har beräknats till 1/10 för utspädning till brunn och 1/450 för utspädning
till Kojtasjön. Beräkningarna redovisas i stycke 6.1.3.

Beräknade platsspecifika riktvärden
Platsspecifika riktvärden för jord redovisas i tabell 6.4. I tabellen redovisas som
jämförelse även de riktvärden som tagits fram för de generella förutsättningar som
gäller för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning med
och utan grundvattenuttag (MKM) i Naturvårdsverkets modell (Naturvårdsverket,
1997a och 1997b). Halter i marken som överskrider riktvärdena kan ge upphov till
negativa hälsoeffekter vid vistelse på området och/eller miljöeffekter i marken eller
vattendrag nedströms området.
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 Tabell 6.4 Platsspecifika riktvärden för mark i Elnaryd (mg/kg TS), generella
riktvärden och branschspecifika riktvärden för bensinstationer (NV,
1997a-b; NV&SPI, 1998).

Elnaryd fastighet 1:16; markanvändning
"Industrimark"

Naturvårdsverkets
generella riktvärden

Grundvattenexponering
1-2 l/dag

Skydd med hänsyn till
dricksvattennorm

KM MKM
GV

MKM

0-1m 1-2m 0-1m 1-2m
arsenik 10 10 15 15 15 15 40
koppar 200 225 200 225 100 200 200
krom(tot) 250 360 250 360 120 250 250
zink 200 200 200 200 350 700 700
PAH canc 9 20 10 20 0.3 7 7
PAH övr 20 20 20 20 20 40 40

Beräkningarna visar att riktvärdet blir förhållandevis lågt för de dimensionerande
föroreningarna, dvs arsenik och PAH. Det är främst spridningen som styr riktvärdena,
vilket medför att dessa blir lika höga genom hela den betraktade jordprofilen. För
arseniken höjs riktvärdet från 1 mg/kg till 10 mg/kg för att ej underskrida
bakgrundshalten i jorden i området. För det fall skyddet begränsas till att uppfylla
dricksvattennormen, ökar riktvärdet till 15 mg/kg.

Det bör påpekas att riktvärden för djup större än en meter i första hand bedöms bli
aktuellt för PAH, som till skillnad från arsenik hittas djupare inom vissa områden.

Styrande exponeringsvägar för samtliga ämnen ges i tabell 6.5. Uppskattat
bakgrundsvärde av arsenik i jord, ca 10 mg/kg TS, baseras på den sammanställning av
uppmätta halter i den svenska bakgrunden som ges av Naturvårdsverket (Naturvårds-
verket, 1997c). Uppskattad 90-percentil av uppmätta halter utanför stängslet vid
provtagningen 2002 är något lägre. Medelvärdet är ca 5 mg/kg TS.

För ett fall där ingen hänsyn tas till spridningen av föroreningar till grund- eller ytvatten
skulle riktvärdet för hälsoeffekter för industrimark stiga till ca 40 mg/kg för ytjorden. På
större djup (> 1 m) skulle ca 400 mg/kg arsenik kunna tillåts. En jämförelse med
hälsorisker vid användning av området som naturmark (strövområde, bärplockning,
mm) skulle ge riktvärden för hälsa på ungefär samma nivå som riktvärdet för
grundvatten (ca 10 mg As/kg TS). Detta beror på att exponering via intag av bär och
svamp sänker riktvärdet jämfört med exponeringssituationen för industrimark.

Styrande exponeringsvägar
Styrande exponeringsvägar för samtliga ämnen ges i tabell 6.5.
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Tabell 6.5 Styrande exponeringsvägar för riktvärden på olika djup. Det integrerade
värdet är det lägsta av det hälsoriskbaserade och miljöriskbaserade
riktvärdet (värdet inom parentes anger riktvärdet om inget skydd ges för
grundvattnet).

Hälsorisker Miljörisker Integrerat Begränsas av
Industrimark Integrerat

hälsa*
Brunn;
dricks-

vattennorm

Inom
området

Ytvatten Hälsa +
miljö

0-1m
arsenik 0.28 (41) 15 40 41 10 el 15 Bakgrund el brunn
koppar 36 934 (-) 250 200 225 200 Miljö mark
zink 29 684 (-) 200 700 540 200 Halt i brunn
krom(tot) 276 396 (-) 1 000 250 360 250 Miljö mark
PAH canc 9 (10) 20 40 23 9 Hälsorisk Damm
PAH övr 1 059 (9000) 20 40 90 20 Halt i brunn

1-2m
arsenik 0.28 (434) 15 80 41 10 el 15 Bakgrund el brunn
koppar 37 426 (-) 250 400 225 225 Miljö ytvatten
zink 29 842 (-) 200 1 400 540 200 Halt i brunn
krom(tot) 296 083 (-) 1 000 500 360 360 Miljö ytvatten
PAH canc 58 (294) 20 80 23 20 Halt i brunn
PAH övr 1 134 (20200) 20 80 90 20 Halt i brunn
* tabellens värden inom parentes: "i" ("j"); i = med hänsyn till exponering vid intag av 1-2 l
vatten per dag (detta höjs till bakgrundshalten i jord, dvs 10 mg/kg för As), j = utan intag av
vatten, - = ingen begränsning.

För eventuella föroreningar som påträffas djupare än två meter gäller samma riktvärde
som för djupet 1-2 meter.

6.3 Bedömning av hälso- och miljörisker
En genomgång av uppmätta halter i mark, grundvatten, ytvatten och sediment har gjorts
i kapitel 5. Halterna har jämförts med olika riktvärden och bedömningsgrunder från bl a
Naturvårdsverket. Utredningen visar att hälso- och miljöeffektrelaterade gränsvärden
överskrids i mark och grundvatten, speciellt inom den förorenade fastigheten, men även
i sediment och ytvatten nedströms denna, se kap 5 och 6.1.1-6.1.2.

6.3.1 Bedömning av hälsoeffekter vid vistelse på området

Platsspecifika riktvärden överskrids inom hela området för arsenik och PAH. Detta
åskådliggörs i de figurer som redovisas i kapitel 5. Punktvis överskrids även riktvärden
för zink och krom, men risken för negativa hälsoeffekter pga förekomst av dessa ämnen
bedöms som vara av underordnad betydelse jämfört med riskerna med arsenik och
PAH. Detta innebär att det föreligger hälsorisker vid vistelse på området i enlighet med
den tänkta markanvändningen. Vid exponering för jord med de högsta halterna av
arsenik föreligger akuta risker för negativa hälsoeffekter. Sannolikheten för detta
bedöms som liten i dagsläget då området är inhägnat och tillgängligheten för barn är
begränsad.
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6.3.2 Bedömning av miljöeffekter inom området

Riktvärden som medför ett skydd för marklevande organismer överskrids i jorden för
främst arsenik och PAH. Även om området skall användas för industriändamål bör
markbiologin ha vissa förutsättningar att fungera tillfredsställande. Detta är i dagsläget
inte fallet inom stora delar av området. Synliga tecken på negativ miljöpåverkan finns
inom de områden där virket lagrades där markytorna idag är vegetationsfria.

6.3.3 Bedömning av risker vid spridning

Höga halter av arsenik och andra föroreningar påträffas i grundvattnet inom området.
Även i sediment och ytvatten nedströms området föreligger bl a arsenik i höga halter,
vilket indikerar spridning av föroreningar. Förekomsten av olika föroreningar i
sedimenten kan innebära att växt- och djurliv påverkas negativt. En kvantifiering av
riskerna har gjorts genom framtagande av platsspecifika rikvärden som visar att
riktvärden för spridning av arsenik till brunnar överskrids inom hela området. Även
zink, PAH och koppar kan på sikt ge upphov till miljö- och hälsorisker i grund- och
ytvatten vid spridning.

De arsenikhalter som mätts upp i grundvatten i rör 100-200 meter nedströms det
förorenade området innebär inte några hälsorisker i dagläget. Däremot uppmäts klart
förhöjda halter omedelbart utanför området. För zink, som är mer lättrörlig, har förhöjda
halter mätts upp ca 100-200 meter från området vilket indikerar att spridning sker. Vår
bedömning är därför att en spridning av arsenik sker i grundvattnet, men att den på de
35-55 år som gått sedan impregneringsverksamheten pågick ännu inte nått mer än några
tiotal meter.

En grov uppskattning av transporthastigheten för arsenik har gjorts. Denna ligger i
storleksordningen 1 m/år baserat på en grundvattenhastighet på ca 500 m/år och en
fördröjningsfaktor på 500. Därför görs bedömningen att en fortsatt spridning sker och
att riskerna för negativa hälso- och miljöeffekter därmed kan öka på sikt. Det bör
noteras att det på grund av föroreningarnas fastläggning i jorden kan ta många tiotals år
innan de maximala effekterna av spridningen från det förorenade området kan ses.
Förändrade betingelser för spridning inom och utanför det förorenade området kan även
uppkomma med tiden.

6.4 Bedömning av åtgärdsbehov
På basis av resultaten från riskbedömningen bedöms ett stort behov av åtgärder före-
ligga för det förorenade området i Elnaryd. Direkta hälsorisker föreligger vid vistelse på
området och miljöeffekter har konstaterats på området. Uppmätta halter i jord och
grundvatten indikerar att det finns en stor kvarvarande källa till spridning av
föroreningar. Spridningen bedöms kunna fortsätta under mycket lång tid och de
negativa följderna riskerar att öka jämfört med dagsläget. För området bedöms åtgärder
för marken krävas som väsentligt minskar föroreningskällan. Efter en sådan åtgärd
kommer spridningen att reduceras eller helt upphöra och vistelse på området kan ske
utan risk för exponering av föroreningar.
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7 Åtgärdsutredning
Utförda utredningar på Elnaryd 1:16 visar att stora jordvolymer och även sediment har
föroreningshalter som ligger över de platsspecifika riktvärdena och därmed kräver
någon form av åtgärd. Det finns flera olika sätt att åtgärda förorenade markområden
med syfte att minimera hälso- och miljörisker samt spridning av föroreningar. Det
slutliga valet av åtgärder skall baseras på en bedömning av vad som är miljömässigt
motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

För omhändertagandet av eventuellt uppgrävd förorenad jord är det viktigt att klargöra
vilka massor som bör betraktas som farligt avfall samt vilka haltgränser som gäller för
placering på deponier för icke-farligt avfall. Aspekter som rör klassning av avfall
redovisas i stycke 7.1 och i stycke 7.2 görs en genomgång av möjliga åtgärds- och
behandlingsmetoder för det förorenade området i Elnaryd.

7.1 Klassning av uppgrävda förorenade massor
Val av omhändertagande och hantering av uppgrävda förorenade massor beror på hur
stor andel som bör betraktas som farligt avfall. För farligt avfall ställs högre krav vid
transport, mellanlagring, deponering, m m och en uppskattning av miljökonsekvenser
och kostnader vid val av lokala lösningar kontra transport till befintliga
reningsanläggningar kan påverkas. En bedömning av haltgränser för farligt avfall ges
nedan. Haltgränser för deponering av förorenad jord på deponier för icke farligt avfall
ges också nedan.

7.1.1 Haltgränser

I ett nyligen genomfört RVF-projekt (RVF, 2002a) har förslag till bedömningsgrunder
tagits fram gällande:

• klassificering av förorenade massor som farligt avfall samt
• acceptanskriterier för när förorenade massor kan placeras i deponier för icke-farligt

avfall.
Vid klassning av gräns för farligt avfall tas hänsyn till ämnenas farliga egenskaper vid
transport och annan hantering, ej deras lakbarhet och eventuell påverkan på yt- och
grundvatten vid spridning. Vid klassning av gräns för deponering tas även hänsyn till
risker vid lakning och vidare spridning till yt- och grundvatten.

Farligt avfall
Bedömningsgrunderna följer implementeringen av EG-direktivet om farligt avfall i den
nya Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Klassificeringen bygger på den europeiska
avfallsförteckningen (Bilaga 2 av Avfallsförordningen) där innehåll av farliga ämnen
bedöms enligt de kriterier som gäller för klassificering av kemiska produkter (KIFS
1994:12). Framtagna värden för föroreningar påträffade inom Elnaryds f d
impregneringsområde redovisas i tabell 7.1 (arsenik, koppar, krom, zink och PAH-
föreningar).

Enligt denna bedömning utgör uppgrävda jordmassor farligt avfall om halten av olika
metaller som koppar och zink överskrider 2 500 mg/kg. För arsenik och krom(VI) är
motsvarande gräns 1 000 mg/kg TS liksom för PAH-föreningar. För kreosot bör noteras
att de analyser som utförts endast kvantifierar en del av de potentiellt farliga ämnen som
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finns i kreosot. Detta skulle innebära en klassning som farligt avfall vid haltgränser
PAH-16 över 300 - 500 mg/kg. I detta fall har en haltgräns på 400 mg/kg föreslagits för
summa PAH-16 i kreosotförorenad jord. För metallerna är det egenskapen "ekotoxiskt"
som begränsar haltgränsen för farligt avfall, d v s skyddet mot negativa miljöeffekter
vid kontakt med den förorenade jorden. För arsenik styrs haltgränsen av egenskaperna
hälsoskadligt-giftigt (H5-H6) respektive cancerframkallande (H7).

Deponering
Vid deponering är massornas lakningsegenskaper av intresse. Därför har separata
acceptanskriterier för deponering av avfall i en deponi för icke-farligt avfall baserade på
totalhalt beräknats. Dessa bygger på generella antaganden om olika ämnens lakbarhet
samt spridningsförutsättningarna vid deponin. För arsenik har totalhalten 100 mg/kg TS
beräknats som acceptanskriterium. Övriga ämnen redovisas i tabell 7.1.

Acceptanskriterierna som redovisas i tabell 7.1 bygger på totalhalter. För metaller har
inom RVF-projektet även utarbetats acceptanskriterier för deponier för icke-farligt
avfall som baseras på lakbar halt som bestäms med hjälp av laktester. Dessa ger
möjlighet att ta hänsyn till de aktuella massornas lakbenägenhet. Parallellt håller även
EU på att utveckla acceptanskriterier baserade på laktester för deponier för inert avfall,
icke-farligt avfall och farligt avfall. För närvarande finns ett slutligt förslag på
acceptanskriterier för beslut inom EU, där ett beslut förväntas under 2002. EUs
acceptanskriterier för metaller bygger på lakbara halter och utvärderas med laktester
enligt CENs normer. För ett fåtal övriga föreningar finns acceptanskriterier baserade på
totalhalt.

De acceptanskriterier som föreslås gälla för förorenade massor baserade på lakförsök
redovisas i tabell 7.2 och resultat från laktester på jord från Elnaryd redovisas i tabell
7.3.

Tabell 7.1 Föreslagna haltgränser för när förorenade massor skall anses utgöra
farligt avfall respektive kan deponeras i deponier för icke-farligt avfall
(mg/kg TS) (RVF, 2002a).

Föreslagen
haltgräns för
farligt avfall

Föreslagen haltgräns
för deponier för icke-

farligt avfall
mg/kg TS mg/kg TS

Arsenik 1 000 100
Koppar 2 500 2 500
Krom(III) - 3 200
Krom(VI) 1 000 20
Zink 2 500 2 500
PAH canc 1 000# 150
PAH övriga 1 000# 200
#  en lägre gräns gäller räknat som kreosot; 400 mg/kg TS (PAH-16).

7.1.2 Bedömning av massor från det tidigare impregneringsområdet i Elnaryd

Allmän bedömning av farligt avfall och deponering
Arsenik överskrider gränsen för farligt avfall i områdets centrala delar i 4 av 45 prover i
ytjorden (0,1 m) i provgroparna och 5 av 66 punkter av ytjorden enligt XRF-analyserna,
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jfr de röda områdena i figur 5.1 i kapitel 5.  Detta innebär att det finns områden där
eventuell urschaktad jord måste omhändertas som farligt avfall. Acceptanskriteriet för
placering i en deponi för icke-farligt avfall överskrids förutom i ovanstående punkter
även djupare ned (i totalt 26 punkter på djupen 0,1 och 0,25 m).

Ingen av de övriga metallerna koppar, krom eller zink överskrider i någon punkt
totalhaltsgränsen för farligt avfall eller acceptanskriterierna för placering i deponi för
icke-farligt avfall.

Gränsen för farligt avfall för PAH-föreningar i kreosot räknat som PAH-16 är
400 mg/kg TS. PAH (cancerogena och/eller övriga) överskrider gränsen för farligt
avfall i områdets nordöstra del i 6 av 73 prover (röda områden i figur 5.3). I ytterligare 1
punkt överskrids acceptanskriterierna för placering i en deponi för icke-farligt avfall. I
området runt punkterna EP9, EP10 och EP17 klassas alltså förorenade massor som
farligt avfall med avseende på PAH.

Acceptanskriterier för deponier för förorenade massor som redovisas i detta stycke kan
även formuleras så att de kan jämföras med resultat från laktester (CEN, pr EN 12457).
På detta sätt kan hänsyn tas till materialspecifika lakningsegenskaper. En bedömning
har gjorts för fem jordprover från Elnaryd (se nedan).

Bedömning utgående från laktester
I samband med föreliggande studie har fem jordprover inom olika haltnivåer tagits från
det förorenade området i Elnaryd. Jordproverna utsattes för ett laktest med syfte att
bestämma lakbarheten hos den förorenade jorden för att kunna avgöra om jorden kan
deponeras på en deponi för icke-farligt avfall (klass 2). Jordproverna har lakats enligt
CEN prEN 12457-3 (L/S-kvot 2 och 10). Jord och laklösningar har analyserats med
avseende på tungmetaller (Cr, Cu, Zn) och arsenik.

En jämförelse med totalhalterna från RVF-studien visar att endast arsenik överskrider
gränsen för farligt avfall (se tabellerna 7.2 och 7.3). Den lakbara halten i fyra av de fem
proverna överskrider de acceptanskriterier som gäller för placering på en deponi för
icke-farligt avfall. I ett av proven är halten något under den av RVF föreslagna
totalhaltsgränsen för massor som kan placeras i en deponi för icke-farligt avfall (88
mg/kg jämfört med 100 mg/kg), medan laktestet visar på högre lakbarhet jämfört med
acceptanskriterier baserade på lakning. I ett annat prov är totalhalten över den gräns
RVF föreslår (512 mg/kg jämfört med 100 mg/kg), medan den lakbara halten är något
lägre än de gränser som EU anger som acceptanskriterier. I tabellerna 7.2 och 7.3
redovisas totalhalter, resultat från lakförsöken samt använda jämförvärden.
Sammantaget visar resultaten att de upplagda massorna uppvisar en lakbarhet som
innebär att delar av massorna inte kan placeras på en deponi för icke-farligt avfall utan
måste behandlas eller placeras i en deponi för farligt avfall. Trots vissa avvikelser vad
gäller totalhalt och lakbarhet föreslås den av RVF föreslagna totalhaltsgränsen på
100 mg/kg gälla. Denna används vid bedömning av omhändertagande på deponi för
icke-farligt avfall.
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Tabell 7.2 Acceptansvärden för metaller i förorenade massor baserade på lakförsök.
Haltgränser avser lakbar halt (mg/kg) utom FA-gräns RVF som avser
totalhalt (mg/kg TS).

Inert avfall IFA-deponi FA-deponi Acceptansvärden FA-gräns
TAC TAC TAC RVF RVF

L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 Totalhalt
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg TS

As 0.1 0.5 0.4 2 6 25 1.3 2 100
Cr(tot) 0.2 0.5 4 10 25 70 2.5 7 3200 (Cr(III))
Cu 0.9 2 25 50 50 100 8 20 2500
Zn 2 4 25 50 90 200 20 40 2500

Tabell 7.3 Resultat från lakförsök (CEN 12457) på fem jordprover från Elnaryd.
Samtliga halter i mg/kg TS. Färgmarkeringen visar vilket jämförvärde i
tabell 7.2 som överskrids. Om värdet inte är färgmarkerat överskrids inget
av jämförvärdena.

EP14, 0.1m EP21, 0.1m EP31, 0.25m EP2, 0.25m EP21, 0.25m
fast Utlakad

mängd
Utlakad
mängd

fast Utlakad
mängd

fast Utlakad mängd Fast Utlakad
mängd

L/S 2 L/S
10

fast L/S 2 L/S
10

L/S 2 L/S
10

L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10

As 354 3.12 9.14 88.6 1.54 3.91 162 0.76 2.90 511 0.36 1.24 150 2.52 4.8
Cr(tot) 52.1 0.13 0.31 6.4 0.030 0.065 41.7 0.088 0.25 27 0.0083 0.023 25.6 0.14 0.21
Cu 7.7 0.022 0.053 5.86 0.016 0.036 16.2 0.063 0.17 3.55 0.0020 0.011 11.6 0.080 0.14
Zn 31.2 0.091 0.21 20 0.029 0.12 54.8 0.19 0.56 88.7 0.13 0.42 33.4 0.043 0.099

7.2 Möjliga åtgärds- och behandlingsalternativ
Vid val av behandlingsmetod utgör den aktuella kombinationen av föroreningar, dvs
huvudsakligen arsenik och PAH, ett problem vid behandling med samma metod. Om
det förekommer signifikanta halter av både organiska och oorganiska föroreningar krävs
normalt en kombination av olika behandlingsmetoder. Det amerikanska naturvårds-
verket US EPA föreslår att biologisk rening, termisk avdrivning (desorption) och/eller
förbränning används för att behandla organiska föroreningar och att immobilisering
(solidifiering/stabilisering) tillämpas på oorganiska föroreningar (US EPA, 1995). Detta
inkluderar sanering av jord, sediment och slam från impregneringsanläggningar där den
huvudsakliga föroreningen är kreosot, pentaklorfenol eller CCA (koppar, krom,
arsenik). Enligt Naturvårdsverket kan jordtvätt vara en lämplig metod för att rena en
träimpregneringsanläggning där det finns en blandning av metaller och PAH
(Naturvårdsverket, 1999b).

Nedan görs en genomgång av de åtgärdsalternativ som bedöms möjliga för området i
Elnaryd. Vid genomgången av olika behandlingsalternativ har fokuserats på de som
används i dagsläget och inte sådana som är i en utvecklingsfas eller används i liten
utsträckning, t ex elektrokinetisk rening, fytorening, m m. Underlaget baseras på
kontakt med entreprenörer inklusive erfarenheter från svenska projekt, genomgång av
en kartläggning av tillgängliga behandlingstekniker för förorenad jord (Södergren och
Pettersson, 2001) samt studier av övrig nationell och internationell litteratur
(Naturvårdsverket 1993, 1999b. US EPA, 1993, 1995, 1996, 1997 och 1999).
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Åtgärder som syftar till en reducering av exponerings- och spridningsriskerna med ett
förorenat område kan utföras med olika utgångspunkter:

A. Genomförande av åtgärder utan att avlägsna föroreningar från området. För Elnaryd
undersöks:

- Övertäckning och avskärmning

- Stabilisering och solidifiering in-situ

- Rening av grundvatten

B. Genomförande av åtgärder som innebär att föroreningar avlägsnas från
området/jorden. För Elnaryd undersöks urschaktning av jord samt efterföljande
behandling genom:

- Deponering

- Jordtvätt

- Termisk avdrivning

- Förbränning

- Biologisk behandling

7.3 Åtgärder utan urschaktning av jord

7.3.1 Övertäckning och avskärmning

Ett sätt att minska spridning av föroreningar och direkt exponering för dessa är att täcka
marken med ett tätt ytskikt, t ex geomembran eller monofill, för att på så sätt hindra
nederbörd att infiltrera genom marken och sprida föroreningar till grundvattnet.

För att styra och/eller förhindra den horisontella grundvattenströmningen genom ett
område kan man anlägga s k vertikala barriärer. Dessa barriärer kan installeras
uppströms, nedströms eller så att de helt och hållet omger området. Ofta anläggs de
tillsammans med någon form av övertäckning. Barriären kan t ex utgöras av bentonit,
cementmaterial eller syntetiska geomembran. Detta är idag en kommersiellt tillgänglig
metod. Både vid övertäckning och avskärmning råder en osäkerhet om barriärernas
långsikta beständighet. Kemiska komponenter i exempelvis grundvattnet kan degradera
barriärmaterialen (US EPA, 1999).

För förorenade markområden där grundvattenytan ligger ytligt kan "ursköljning" pga
vattenståndsvariationer leda till spridning av föroreningar trots att övertäckning och
avskärmning utförts. För dessa fall kan åtgärderna behöva kompletteras med en
avsänkning av grundvattenytan, t ex avledande diken uppströms. Vertikala barriärer kan
även installeras ända ner till berget för att förhindra kontakt med omgivande
grundvatten i jord. I detta fall måste man säkerställa att förorening av berggrundvatten
inte sker.

Eftersom föroreningarna inte avlägsnas krävs en kontinuerlig kontroll av ytskiktets
beständighet och av föroreningshalten i grundvattnet nedströms fastigheten. Genom att
föroreningar lämnas kvar måste restriktioner för grävning och användning av marken
inom området utfärdas.
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Kostnaden för täckning med geomembran och skyddstäckning med rent material uppgår
till 40 kr/m2. Kostnaden för anläggande av vertikal tätskärm i plast (HDPE eller PVC)
uppgår till ca 1 000 kr/m2.

7.3.2 Stabilisering och solidifiering

Vid stabilisering och solidifiering blandas den förorenade jorden med ett bindemedel.
Vid solidifiering fungerar bindemedlet (exempelvis cement eller bitumen) som en
matris i vilken jorden fysiskt innesluts. Vid stabilisering binds föroreningen kemiskt i
matrisen alternativt ändras de kemiska förhållandena så att föroreningens upplösnings-
hastighet reduceras väsentligt. Det kan vara svårt att få ett bindemedel som reducerar
mobiliteten för flera olika föroreningar samtidigt. Metoderna kan tillämpas på alla
jordtyper, men en hög halt av silt och lera kan försvåra behandlingen varför sandiga
jordar lämpar sig bäst. Metoderna kan genomföras in-situ, speciellt för stora volymer,
men sker nästan uteslutande efter uppgrävning av den förorenade jorden. Hög vattenhalt
i jorden kan inverka negativt på processen genom att förhindra att avfallet binds till
bindemedlet och försämra matrisens stabilitet.

Solidifiering och stabilisering är särkilt användbar för oorganiska föroreningar men
mindre lämplig för att behandla organiska föroreningar. Det finns dock fall där man
behandlat PAH- och pentaklorförorenat avfall framgångsrikt (US EPA, 1995 och U.S.
Congress, 1995). Cementbaserade metoder är mindre användbara för metallföroreningar
som förekommer som anjoner t ex sexvärt krom och arsenik, dock kan tillsatser av olika
ämnen förbättra bindemedlets stabilitet. Metoder baserade på cement och flygaska har
använts kommersiellt för att förhindra spridning av t ex As, Cr, Hg och Pb (Evanko och
Dzombak, 1997 och Andersen, 1998). En annan metod för kemisk stabilisering av
arsenik och tungmetaller i förorenad jord är Molecular Bonding System (MBS).
Metoden innebär att metallföreningar omvandlas till mindre lösliga metallsulfider. Om
metallen föreligger i reducerad form inleds behandlingen med tillsats av ett oxidations-
medel för att förbättra effektiviteten. Metoden kan leda till mindre volymsökningar än
behandling med t ex cement.

Försök med betongsolidifiering av CCA-förorenade massor har visat att man erhåller en
marginell utlakning av föroreningarna, speciellt vad gäller arsenik (Naturvårdsverket,
1987).

Fördelen med solidifiering och stabilisering är att metoderna är förhållandevis enkla att
tillämpa och att det är relativt billiga metoder. Baserat på en kartläggning av tillgängliga
behandlingstekniker för förorenad jord (Södergren och Pettersson, 2001) uppskattas
kostnaden för immobilisering till 350 – 700 kr/ton. Nackdelen är bland annat att
föroreningarna inte avlägsnas utan endast binds vid den förorenade jorden och att
avfallet därför ofta kräver övervakning under lång tid. Även för detta åtgärdsalternativ
måste markanvändningen begränsas.

7.3.3 Rening av grundvatten

En möjlighet att åtgärda effekterna av spridning av föroreningar från ett förorenat
område är att samla in och behandla det förorenade grundvattnet. Detta alternativ är ett
sätt att behandla "symptomen" och inte orsaken (källan) och används lämpligast i
kombination med att föroreningskällan åtgärdas. Pumpning och rening av grundvatten
är ett dyrt åtgärdsalternativ som kräver framtida fortlöpande kontroll av reningsgrad och
underhåll av anläggningen. Metoden har tillämpats vid Grimstorps fd
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impregneringsanläggning i Nässjö kommun, med varierande resultat för olika ämnen
och tidsperioder. Kostnaderna för denna reningsanläggning uppgår till cirka 300 000
kr/år för pumpning, rening, kontroll av driften och transport av slam till SAKAB.

7.4 Urschaktning och omhändertagande av jord
En vanligt förekommande åtgärd för förorenade markområden som reducerar eller
eliminerar föroreningskällan är urschaktning och omhändertagande av jorden. En
fullständig urschaktning av förorenad jord medför att spridningen till omgivande yt- och
grundvatten upphör samt att markområdet kan användas utan begränsningar och
restriktioner. Urschaktning sker normalt i enlighet med de åtgärdsmål som tagits fram
för den aktuella markanvändningen. Möjligheter till omhändertagandet av uppgrävd
förorenad jord från området i Elnaryd utreds nedan.

7.4.1 Deponering

Ett sätt att omhänderta uppschaktad förorenad jord är genom deponering. Beroende på
om avfallet klassas som farligt avfall (FA) eller icke farligt avfall (IFA) skall jorden
placeras på deponier med olika krav på infiltrationsbegränsning (FA 5 mm/år; IFA 50
mm/år) samt på transporttid till närmaste skyddsvärda recipient (FA 200 år; IFA 50 år).

Kapaciteten i Sverige för deponering av förorenade massor är begränsad. Direkt
deponering av förorenade massor innebär att föroreningarna flyttas till en annan plats.
Det är av miljöskäl och resurshushållningsskäl önskvärt att behandling av massorna sker
innan deponering. De metoder som utvärderats är jordtvätt, termisk avdrivning och
förbränning samt biologisk behandling, se stycke 7.4.2-7.4.5.

Deponier för icke-farligt avfall
Inom Kronobergs län finns avfallsdeponier i flera kommuner, dock är det endast ett fåtal
som tar emot schaktmassor. I Växjö finns Häringetorp, där man år 2001 tog emot drygt
5 000 ton schaktmassor (RVF, 2002b). Deponin har tillstånd att ta emot upp till 2 000
ton oljeskadade massor per år vilket dock inte innebär att de kan ta emot PAH- eller
arsenikförorenat material. Enligt uppgift från Växjö kommun (Per Fogelström, Miljö-
och hälsoskyddskontoret, personlig kommunikation) finns inte så stora möjligheter att
deponera schaktmassor i Kronobergs län, dock pågår tillståndsansökningar och inom ett
till två år borde kapaciteten ha ökat. Enligt uppgift pågår det i Uppvidinge kommun en
tillståndsprocess rörande en anläggning för behandling av oljeskadad jord (Per
Fogelström, Växjö kommun och Leif Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län).

För närvarande sker en avslutning av den kommunala deponin i Alvesta. Ansvariga vid
kommunen meddelar att det finns ett stort intresse av att använda mindre förorenade
massor som täckmassor vid avslutningen av deponin (Bertil Pettersson/Åke Gustafsson,
personlig kommunikation). Täckmassor är en bristvara och gör att deponin inte kommer
att kunna avslutas än på minst 2 år. Detta ligger alltså i linje med tidsplanen för en
sanering av Elnarydområdet. Lämplig haltgräns för arsenik och PAH måste dock
utredas vidare. Slutlig haltgräns fastställs av tillsynsmyndighet för deponin, dvs av
avdelningen för Bygg och miljö på Alvesta kommun.

För deponin i Älmhult, Äskya, pågår en tillståndsprövning för att få behandla
oljeskadade massor som är icke-farligt avfall biologiskt (Anders Westerberg, Älmhults
deponi, personlig kommunikation). Biologisk behandling av massorna från Elnaryd
bedöms ej vara aktuellt pga innehållet av arsenik.
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I Jönköpings kommun i grannlänet finns Hults deponi som för närvarande (oktober-
november, 2002) ansöker hos Miljödomstolen om en utvidgning. Vid ett positivt besked
räknar man med att kunna ta emot större mängder (tusentals m3) förorenad jord inom
två till tre år. Större delen kommer att utgöras av icke-farligt avfall, men även vissa
mängder farligt avfall.

Kostnad för deponering på IFA-deponier varierar mellan olika deponier men ligger i
storleksordningen 700 kr/ton.

Deponier för farligt avfall
För deponin i Älmhult ansöks även om tillstånd för deponering av farligt avfall som tas
emot från Stena Aluminium (kompletteringar till ansökan skall skickas under v 50-51
2002). Tillståndet att ta emot avfall gäller saltslagg från aluminiumsmältverk och
anläggningen har, enligt uppgift från länsstyrelsen (Leif Karlsson), aldrig tagit emot
förorenad jord som utgör farligt avfall. Älmhults deponi vill i dagsläget ej komplettera
ansökan med ett eventuellt omhändertagande av förorenad jord från Elnarydområdet
(Anders Westerberg, Älmhults deponi, personlig kommunikation). Kontaktpersonen
uppger dock att det ändå kan finnas möjlighet att framöver inrymma en del av
Elnarydmassorna i det befintliga tillståndet.

Utanför länet finns större möjligheter till deponering av förorenade massor som är
farligt avfall. I Storfors i Värmlands län finns Miljöbolaget i Svealand och i Kumla i
Örebro län finns Sydkraft SAKAB som båda har tillstånd för deponering av farligt
avfall.

Miljöbolaget i Svealand i Storfors har kontaktats och uppger att, under förutsättning att
Miljödomstolen beviljar en aktuell tillståndsansökan (december 2002), man har
kapacitet att omhänderta de aktuella jordvolymerna och föroreningshalterna (personlig
kommunikation med Torgny Mellin, Miljöbolaget i Svealand). I Storfors finns
möjligheter att deponera stora mängder massor förorenade med både arsenik och PAH.
Dock kan en föregående termisk behandling krävas av massor där höga halter av både
arsenik och cancerogena PAH förekommer samtidigt. Uppgivet pris för deponering av
förorenade massor som utgör farligt avfall är ca 800 kr/ton (exkl transport). Om det
gäller större mängder än 10 000 ton kan dock priset diskuteras. Miljöbolaget har även
möjligheter att transportera förorenade massor på järnväg till ett pris av omkring 100-
200 kr/ton. Kostnaden för en termisk behandling uppges till ca 750-950 kr/ton.

Även Sydkraft SAKAB har kontaktats och har också möjligheter att omhänderta de
aktuella jordvolymerna och föroreningshalterna. Kapacitet finns att deponera upp till
50 000 ton förorenade jordmassor som utgör farligt avfall per år, dock finns
restriktioner för massor med höga halter av dioxiner, PCB och kvicksilver (pers. komm.
Sven-Olof Andersson, Sydkraft SAKAB).

Sydkraft SAKAB uppger ett pris för deponering av jordmassor med aktuella
föroreningar som utgör farligt avfall i större kvantiteter än ca 10 000 ton mellan 700 och
1 000 kr/ton (pers. komm. Sven-Olof Andersson, Sydkraft SAKAB).

En alternativ vid omhändertagandet av förorenade massor från området i Elnaryd är att
anlägga en intern deponi på den förorenade platsen. Omhändertagande av alla massor
från Elnaryd i en intern deponi innebär att denna måste utformas som en FA-deponi
med höga krav på infiltrationsbegränsning. Detta alternativ bedöms inte vara möjligt för
Elnarydområdet pga svårigheter att anlägga en deponi som klarar kraven på tätbotten,
de höga grundvattennivåerna och med tanke på pågående verksamhet inom området.
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Anläggande av en ny deponi för farligt avfall är dessutom förknippad med en
omfattande tillståndsprocess hos tillsynsmyndigheten.

Stabilisering vid deponering
Deponering kan föregås av stabilisering av den förorenade jorden för att minska lakbar-
heten av föroreningar. En nackdel med stabilisering är att volymen som måste tas om
hand ökar. Vid sanering av CCA-förorenad jord i Hasselfors, Laxå kommun valdes
solidifiering i betong med efterföljande deponering som efterbehandlingsåtgärd (Natur-
vårdsverket, 1993). På jord från en träimpregneringsanläggning i Ruda i Högsby
kommun görs försök att stabilisera jord med cement (monofill) inför deponering.

7.4.2 Jordtvätt

Allmänt
Ett sätt att reducera den mängd massor som måste deponeras är bl a att behandla
massorna i en jordtvätt. Jordtvätt är en mekanisk process där den kontaminerade jorden
behandlas med en tvättvätska med avsikten att koncentrera föroreningarna i finjord-
fraktionen och tvättvätskan. Generellt anses föroreningarna företrädesvis sitta på ytan av
de finare silt- och lerpartiklarna. Tvättvätskan utgörs vanligtvis av vatten, eventuellt
med tillsatser av ytaktiva ämnen eller en syra/bas för att underlätta överföringen av
föroreningarna från jorden till tvättvätskan.

Jordtvätt lämpar sig normalt bäst för sandiga jordar och sämre för leriga jordar, då
andelen finjord är för stor för att erhålla en tillräcklig massreduktion. Jordtvätt
kombineras med ett siktningssteg där de finare partiklarna separeras från de grövre
sand- och gruspartiklarna. Normalt hamnar en del av föroreningarna i vattenfasen, men
huvuddelen blir kvar i finfraktionen. Resultatet av jordtvätten är en finfraktion med
högre koncentration av föroreningar men som upptar en mycket mindre volym och en
fast fas bestående av de större partiklarna med låg koncentration av föroreningar. Det
kan innebära att vissa volymer måste deponeras på deponier för farligt avfall och i bästa
fall medföra att en stor del av massorna kan återläggas. Ju mindre andel som finfrak-
tionen utgör av den totala jordvolymen desto mer kostnadseffektiv är metoden, under
förutsättning att större andelen förorening sitter i finfraktionen. Detta är inte alltid fallet
för arsenik (se erfarenheter från svenska projekt nedan).

Jordtvätt kan användas för att behandla en rad föroreningar, men framför allt metaller,
organiska oljeföroreningar, pesticider och PAH. Enligt Naturvårdsverket kan jordtvätt
vara en lämplig metod för att rena en träimpregneringsanläggning där det finns en
blandning av metaller och PAH (Naturvårdsverket, 1999b). Jord som är kontaminerad
med både metaller och organiska komponenter kräver dock normalt olika tvättvätskor.
Om jorden innehåller en hög halt organiskt material kan en förbehandling av jorden
krävas.

Jordtvätt kan utföras i mobila anläggningar t ex inom det förorenade området eller i
stationära anläggningar efter borttransport av jorden. De priser för behandling med
jordtvätt som angivits av olika företag ligger i intervallet 400-1 200 kr/ton (Södergren
och Pettersson, 2001).
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Erfarenheter från svenska projekt
Vid saneringen av en impregneringsanläggning i Hjältevad, Eksjö kommun, valdes
jordtvätt som behandlingsmetod (VBB VIAK, 1998). Jord med en arsenikhalt över-
stigande 40 mg/kg TS tvättades medan jord med en lägre arsenikhalt bedömdes kunna
ligga kvar i marken. Målet med behandlingen var att minst 80 % av arsenikinnehållet i
den jord som tvättades skulle avskiljas i en kontaminerad restfraktion och att arsenik-
halterna i den behandlade jorden efter tvättning inte skulle vara högre än 30 mg/kg TS.
Totalt behandlades 26 600 ton jord med arsenikhalter från 40 mg/kg TS upp till 1 000
mg/kg TS i en jordtvätt på plats. Denna volym genererade en restfraktion på 2 400 ton
motsvarande 1 500 ton torrt material.

Resultaten visar att ungefär 1/3 av mängden arsenik, koppar och krom och ungefär
hälften av mängden zink kvarstod i de behandlade massorna efter jordtvätt. Genomförda
analyser visade att reduktionen av mängden arsenik på partiklar >2 mm var cirka 20 %
vid tvättningen. Målet på 80 % avskiljning för arsenik uppnåddes inte utan stannade vid
68 %. Resthalten arsenik i tvättad jord blev 49 mg/kg TS (ursprunglig halt 146 mg/kg
TS) jämfört med målet på maximalt 30 mg/kg TS. Orsaken till att målen inte uppfylldes
var att den djupare belägna jorden under grundvattenytan var svårare att behandla än
förväntat. Resthalten i den avskiljda finfraktionen uppgick till 1693 mg/kg TS.

Som ett led i processen för val av efterbehandlingsmetod vid sanering av en tomt i
Högsby-Ruda (träimpregnering och glasbruksverksamhet; Rahm et al., 2002),
genomfördes siktning och våtsiktning av det förorenade materialet följt av haltbestäm-
ning av arsenik, krom och koppar inom olika storleksfraktioner. Analyserna visade att
halterna i samtliga analyserade fraktioner översteg det platsspecifika riktvärdet för
arsenik (5 mg/kg TS), dvs återläggning av tvättat (med vatten) rent material var inte
möjlig för någon storleksfraktion. Resultaten tyder alltså på att man inte kan förvänta
sig att kunna avskilja icke förorenade massor vid en större kornstorlek. Däremot
bedöms det som möjligt att siktning och jordtvätt kan minska den volym som måste
behandlas som farligt avfall vid deponering. En tänkbar förklaring till dessa resultat är
att arsenik inte sitter bundet till lermineral (minsta fraktionen) i lika stor utsträckning
som andra ämnen. Arsenik adsorberar istället till järnoxid/hydroxidytor och
förekommer i alla partikelstorlekar.

7.4.3 Termisk avdrivning

Vid termisk avdrivning frigörs föroreningarna i jorden genom uppvärmning av jorden
(100 – 800 °C) varvid föroreningarna förångas. Flyktiga organiska ämnen och ett flertal
tyngre organiska föroreningar (t.ex. PCB, pentaklorfenol, DDT samt 3- och 4-ringade
PAH:er) kan behandlas med denna metod. US EPA anser att metoden kan vara ett
alternativ för rening av PCP och kreosot vid impregneringsanläggningar om inte
biologisk rening fungerar. Oorganiska föroreningar såsom koppar, krom och arsenik
(CCA) kan däremot inte behandlas med termisk avdrivning (U.S. Congress, 1995),
möjligen med undantag för arseniken som är en relativt lättflyktig metall. De förångade
ämnena kan antingen förbrännas eller tas om hand genom kondensation eller
adsorption. I det senare fallet återstår en förorenad restprodukt men volymen har
reducerats avsevärt. Om det behandlade avfallet innehåller klor finns det risk att dioxin
och furan bildas i processen.

Termisk avdrivning kan genomföras både på plats och på borttransporterat material i
fasta anläggningar. De priser som leverantörerna har angivit för termisk behandling
ligger mellan 1 000 och 1 800 kr/ton (Södergren och Pettersson, 2001).



46

7.4.4 Förbränning

Förbränning sker vid en högre temperatur än termisk avdrivning (vanligtvis mer än
1 200 °C) och vid närvaro av syre varvid organiska föroreningar omvandlas till
oorganiska restprodukter. Metoden är en etablerad teknik för behandling av främst
organiska föroreningar. Reningsgraden ligger ofta mellan 90 och 99 % (US EPA, 1995).
Enligt US EPA kan förbränning reducera halten av organiska föroreningar till ppb-
nivåer eller lägre (U.S. Congress, 1995). Tungmetallerna hamnar i restprodukten vid
förbränningen, askan, som därvid måste tas om hand genom exempelvis solidifiering.
Mer lättflyktiga metaller, som kvicksilver och i viss mån arsenik, förångas (US EPA,
1993) och kan avskiljas från rökgaserna. Förbränning lämpar sig för samtliga typer av
jordar.

En nackdel med metoden är att det är en relativt dyr reningsmetod. SAKAB uppger en
ungefärlig kostnad på 2 500-5 000 kr/ton. Av den anledningen är det främst en metod
som används då ingen annan metod lämpar sig.

7.4.5 Biologisk behandling

Biologisk behandling är en metod där organiska föroreningar destrueras. Biologisk
rening kan ske både in-situ och på uppgrävt material men normalt ger det senare ett
bättre resultat. Kompostering är den vanligaste formen av biologisk behandling.

Metoden lämpar sig för organiska föroreningar. Vad gäller PAH erhålls de bästa
resultaten för 2- och 3-ringade PAH, medan de tyngre 5- och 6-ringade PAH är mer
svårnedbrytbara (US EPA, 1996). I USA har biologisk rening varit den vanligaste
metoden för att behandla organiskt förorenad jord, sediment och slam från anläggningar
för träimpregnering, eftersom man anser att det är en effektiv metod till en relativt sett
låg kostnad (US EPA, 1995). En hög nivå av koncentrerad kreosot i jorden gör
biologisk behandling mindre effektiv. Ett inledande separationssteg kan behövas där
klumpar av kreosot inom området avskiljs.

Arsenik, tungmetaller och andra oorganiska föroreningar kan inte behandlas biologiskt,
vilket innebär ett problem för jordar med ett innehåll av olika typer av föroreningar.
Höga metallkoncentrationer kan också hämma den biologiska aktiviteten.

I Sverige finns ett stort antal företag som genomför biologisk behandling av förorenad
jord. De kostnader som företagen har uppgivit varierar kraftigt, till exempel från ett par
hundra kr/ton till mer än 1 000 kr/ton.

7.5 Val av efterbehandlingsmetod för Elnaryd 1:16

7.5.1 Genomgång av metoder utan urschaktning av jord

Övertäckning och avskärmning
Med hänsyn till de tekniska möjligheterna skulle ett tänkbart åtgärdsalternativ kunna
utgöras av en kombination av avskärmnings- och inneslutningsmetoder enligt följande
upplägg:

a) övertäckning med geomembran samt skyddstäckning med ren jord

b) tätande barriärer uppströms och nedströms (bentonit, cement, plast eller annan
spont).
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Det finns dock vissa faktorer som talar emot detta alternativ för fastigheten Elnaryd
1:16. Genomförandet kan försvåras av den vattenförande Tagelåsen som löper genom
fastigheten. Mätningar har visat att grundvattenytan ligger förhållandevis ytligt och
periodvis når markytan. Detta innebär att markföroreningar kan "sköljas ur" inte enbart
på grund av infiltrationen utan även genom variationer i grundvattenstånd. Den
sänkning av grundvattenytan inom området som kan bli följden av en övertäckning
bedöms bli marginell och måste kombineras med tätande barriärer enligt punkt b) eller
anläggande av avledande diken uppströms området. I det aktuella området är höjd-
skillnaderna små vilket kan innebära att avledande diken får en begränsad effekt på
grundvattenytans läge i det förorenade området. Avledning av vatten genom dikning
uppströms området bedöms inte nödvändigt om de tätande barriärerna sätts ner till
bergöverytan. Avskärmning med sådana barriärer kommer dock att påverka
grundvattenströmningen i området då stora delar av Tagelåsen kommer att skäras av.
Vattnet måste då ta andra strömningsvägar vilket måste utredas noggrannare inför ett
eventuellt genomförande.

Även med hänsyn till den långsiktiga säkerheten vad gäller spridning och risker för
hälsa och miljö är detta åtgärdsalternativ, som innebär att föroreningar kvarlämnas i
marken, inte tillfredställande.

Kostnaden för det studerade åtgärdsalternativet bedöms uppgå till ca 10 miljoner
kronor, exklusive hydrologiska utredningar och eventuell tillståndsansökning.

Övriga metoder in-situ
Med hänsyn till de långsiktiga miljö- och hälsoriskerna är det inte önskvärt att lämna
föroreningar i marken i samband med saneringsåtgärder. Detta omfattar såväl
övertäckning/inneslutning som behandling genom stabilisering/solidifiering.
Stabilisering/solidifiering in-situ bedöms även försvåras av grundvattenytans ytliga
läge, då hög vattenhalt kan försvåra blandningsförfarandet varmed beständigheten på
sikt blir osäker. Vad gäller biologisk rening in-situ bedöms detta inte vara ett realistiskt
alternativ pga förekomsten av tyngre PAH-föreningar och den samtidiga förekomsten av
arsenik.

Rening av grundvatten
För det aktuella området i Elnaryd bedöms påverkansområdet för förorenat grundvatten
vara begränsat i dagsläget. Den spridning som redan skett och som pågår har enligt
utförda undersökningar ej påverkat närbelägna brunnar. På lång sikt bedöms dock
riskerna vara stora med hänsyn till uppmätta halter i grund- och ytvatten samt de stora
mängder som påträffats i jorden (se stycke 6). Rening av grundvatten nedströms
fastigheten bedöms ej vara nödvändigt, däremot kan grundvatten inom fastigheten
behöva renas i samband med pumpning av grundvatten vid schaktning av förorenad
jord.

7.5.2 Urschaktning och omhändertagande av förorenad jord

Urschaktning av förorenad jord och någon form av omhändertagande bedöms vara en
nödvändig åtgärd för den aktuella fastigheten, särskilt för vissa delområden. Uppmätta
halter i grundvattnet indikerar att spridning sker och kommer att fortsätta under mycket
lång tid och alternativ som förhindrar föroreningsspridning (övertäcknings- och
avledningsmetoder) har inte visat sig vara optimala. För området i Elnaryd bedöms
därmed åtgärder för marken krävas som väsentligt minskar eller eliminerar källan, dvs
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urschaktning. Efter en sådan åtgärd kommer spridningen att reduceras eller helt
upphöra.

I tabell 7.4 ges volymen arsenikförorenad jord och mängd arsenik som denna innehåller
vid schaktning på olika djup för olika haltgränser av arsenik.

Tabell 7.4 Volym arsenikförorenad jord samt innehåll av arsenik på olika djup vid
jämförelse av urschaktning för olika resthalter för arsenik.

Resthalt
10 mg As/kg TS

Resthalt
15 mg As/kg TS

Resthalt
20 mg As/kg TS

Resthalt
40 mg As/kg TS

Schakt-
djup (cm)

Mängd
arsenik

(kg)

Volym
jord
(m3)

Mängd
arsenik

(kg)

Volym
jord
(m3)

Mängd
arsenik

(kg)

Volym
jord
(m3)

Mängd
arsenik

(kg)

Volym
jord (m3)

0-10 1 830 4 700 1 830 4 400 1 820 4 100 1 800 3 600
10-25 1 010 5 300 1 000 4 800 990 4 400 940 3 400
25-50 100 3 500 60 1 800 40 900 5 100
50-75 2 90 0 0 0 0 0 0
Totalt 3 000 13 600 2 900 11 000 2 900 9 400 2 700 7 100

Övriga förorenade områden som överskrider riktvärden för jord, men som inte täcks in
av avgränsningen för arsenik, är PAH i närheten av slamdeponin. Uppskattningsvis
tillkommer en PAH-förorenad jordvolym på ca 3 000 m3 inom en ca 2 500 m2 stor yta
till ett totalt djup av ca 1,5 meter. Den PAH-förorenade volymen är dock bristfälligt
avgränsad, vilket innebär att dessa volymer är osäkra. På basis av utförda analyser
bedöms ca 50% av denna jord utgöra farligt avfall med avseende på innehållet av PAH.

Uppskattade kostnader för olika stora schaktningsalternativ ges i kommande stycken. I
samband med sanering av området i närheten av slamdeponin kan det bli aktuellt att
avsänka grundvattenytan för att undvika schaktning under grundvattenytan. Kostnaden
för pumpning och rening av grundvatten bedöms preliminärt uppgå till några hundra
tusen kronor.

Deponering
Uppskattade kostnader för olika stora schaktningsalternativ belyses i tabell 7.5 samt i
figur 7.1 där också en jämförelse med kostnader för jordtvätt presenteras.

Tabell 7.5 Bedömda deponeringskostnader för olika åtgärdsmål för arsenik.

Deponering Kostnad (miljoner kronor)*

Schaktdjup Åtgärdsmål
10 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
15 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
20 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
40 mg As/kg TS

0 - 25 cm (As, PAH) 21 19 18 16
0 - 50 cm (As) 26 22 20 16
0,25-1,5 m** (PAH) 7 7 7 7
SUMMA 32 28 26 23
* inkl schaktning, transport, deponering och en  projekteringskostnad på 10%. ** ytterligare
1,25 m PAH-förorenad jord under den arsenikförorenade jorden i närheten av slamdeponin.

Beräkningarna utgår från de förorenade volymerna som uppskattats i avsnitt 5.1 och
baseras på en kostnad för schaktning och sortering av jord på 125 kr/ton (antagen
densitet 1,8 ton/m3) samt kostnad för ersättningsmassor på 100 kr/ton.
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Alla uppschaktade massor antas deponeras, varav massor med arsenikhalter över
100 mg/kg på en deponi för farligt avfall. I beräkningarna har en kostnad för transport
till en deponi för farligt avfall på 250 kr/ton (antaget avstånd ca 30 mil) använts samt en
kostnad för deponering av farligt avfall på 900 kr/ton. För icke-farligt avfall har
transportkostnaden antagits uppgå till 100 kr/ton (antaget avstånd 5 mil). Det har
antagits att en deponi för icke-farligt avfall kan använda lätt förorenade massor inom
anläggningen för t ex övertäckning eller tillfälliga vägar. Lätt förorenade massor har
antagits vara massor med arsenikhalter under MKM (40 mg/kg TS) och
omhändertagandet av dessa massor kostar då ingenting. Av de förorenade
jordvolymerna som utgör icke-farligt avfall innehåller mer än hälften arsenikhalter
under 40 mg/kg TS. För deponering av icke-farligt avfall har därför en
genomsnittskostnad på 425 kr/ton använts.

I de beräknade kostnaderna ingår också en projekteringskostnad som har antagits uppgå
till 10 % av övriga kostnader.

Jordtvätt
Rent materialmässigt visar siktanalyser på jord från området att jordtvätt lämpar sig för
jorden (finfraktionen <0,067 mm utgör mellan 4 och 13 %). Om siktanalyserna är
representativa för området, kommer restfraktionen att vara väsentligt mindre än den
volym som initialt behandlas i tvätten. Det är en fördel om föroreningarna är
koncentrerade till denna minsta fraktion. Den medelhalt av arsenik som erhölls i den
renade i jorden i Hjältevad överskred dock det platsspecifika riktvärdet för arsenik i
Elnaryd (10-15 mg/kg TS).

Generellt anses större partikelfraktioner (> 2 mm) ha en så låg föroreningshalt att den i
bästa fall kan återföras utan att jordtvättas. På grund av arsenikens sorptionsegenskaper
(binder till Fe-oxider/hydroxider) finns det dock en risk att även större fraktioner är
förorenade av arsenik, vilket indikerats i andra projekt. Erfarenheter från Projekt
Högsby-Ruda (Rahm et al., 2002) visar att även partiklar med en storlek överstigande 2
mm kan innehålla föroreningar över de åtgärdsmål (platsspecifika riktvärden) som
preliminärt bedöms aktuella för arsenik i Elnaryd. Resultaten från saneringen av
impregneringsanläggningen i Hjältevad visar också att reduktionen av mängden arsenik
på partiklar >2 mm bara var cirka 20 % vid tvättningen. Enligt siktanalyserna från
Elnaryd utgör mellan 12 och 33 % av materialet partiklar med en storlek överstigande 2
mm. För att kunna återanvända jorden i Elnaryd efter genomförd jordtvätt krävs
följaktligen avsevärt bättre reningsgrad än vad som erhölls i Hjältevad. Tillsatser av
ytaktiva ämnen eller andra åtgärder som förändrar lakbarheten av föroreningarna (pH
eller redox) kan göra jordtvätt till en fungerande metod.

I samband med en studie vid en tidigare impregneringsanläggning i Grimstorp i Nässjö
kommun utförde Göta Nord, som arbetar med efterbehandling av förorenade
markområden, ett laboratorieförsök för att bedöma behandlingsbarheten med jordtvätt
på material från det aktuella området. Företagets bedömning blev att materialet från
Grimstorp skulle kunna renas från arsenik ner till halter i nivå med MKM-värdet (40 mg
As/kg TS) och PAH ner till halter långt under MKM-värdena (20 mg övriga PAH/kg TS
samt 7 mg cancerogena PAH/kg TS). Det är dock inte troligt att man med jordtvätt når
åtgärdsmålen för arsenik i Grimstorp, däremot kan mängden farligt avfall minskas.

De tidigare impregneringsområdena i Grimstorp respektive Elnaryd uppvisar stora
likheter vad gäller tidigare verksamhet, påträffade föroreningar mm. Göta Nord har tagit
jordprover och utfört laboratorieförsök även för fastigheten Elnaryd 1:16. Företaget gör
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bedömningen att det kan vara svårare att jordtvätta jorden från Elnaryd map arsenik
jämfört med material från Grimstorp. Fler tester kan ge säkrare svar på
behandlingsbarheten.

Även Sydkraft SAKAB har tagit ut jordprover från området för en bedömning av
möjligheten att rena de förorenade massorna inom Elnaryd 1:16. Deras slutsats är att
massorna kan renas genom en kombination av jordtvätt och biologisk behandling, och
att detta skulle ge en del jord som kan friklassas och en restfraktion som kan deponeras.
Friklassningsgränsen har Sydkraft SAKAB satt vid MKM-värdena, vilket troligen inte
kommer att vara tillräckligt med hänsyn till framtida åtgärdsmål för Elnaryd 1:16.

Beräknade kostnader för jordtvätt för den förorenade jorden i Elnaryd visas i tabell 7.6
samt i figur 7.1. För kostnadsberäkningarna har all den uppschaktade jorden antagits
lämpa sig för jordtvätt. Jordtvätten antas ge samma reningsgrad oavsett begynnelsehalt i
materialet, 70%, och material som även efter jordtvätt skulle behöva deponeras som
farligt avfall jordtvättas inte utan deponeras istället. För massorna som deponeras gäller
samma kostnadsantaganden som för deponeringsscenariet ovan.

Tabell 7.6 Bedömda jordtvättskostnader för olika åtgärdsmål för arsenik.
Kostnaderna inkluderar urschaktning och omhändertagande av PAH-
förorenad jord.

Jordtvätt Kostnad (miljoner kronor)*

Schaktdjup Åtgärdsmål
10 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
15 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
20 mg As/kg TS

Åtgärdsmål
40 mg As/kg TS

0 - 25 cm (As, PAH) 21 20 19 17
0 - 50 cm (As) 26 23 20 17
0,25-1,5 m** (PAH) 6 6 6 6
SUMMA 33 29 27 23
* inkl schaktning, jordtvätt av lämpligt material, transport, deponering och en
projekteringskostnad på 10% för förorenad jord. ** ytterligare 1,25 m PAH-förorenad jord
under den arsenikförorenade jorden i närheten av slamdeponin.

Kostnaden för jordtvätt har antagits till 600 kr/ton och i kostnaden ingår omhänder-
tagande av vatten samt restfraktionen efter jordtvätt (filterkaka, antagit 20% av jord-
tvättat material). Material som efter jordtvätt innehåller mindre än 15 mg arsenik/kg TS
antas återföras. Även för jordtvätt har en projekteringskostnad på 10 % inkluderats.
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Kostnader för omhändertagande av jord i Elnaryd, 
0-0,75 m under markytan

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100

Acceptabel resthalt, [mg As/kg TS]

Ko
st

na
d,

 [M
SE

K]

Deponering

Jordtvätt

Figur 7.1 Beräknade totala kostnader för urschaktning och deponering respektive
urschaktning, jordtvätt och deponering av jord vid olika åtgärdsmål för
arsenik.

I dagsläget föreligger osäkerheter vad gäller användbarheten av jordtvätt för jorden i
Elnaryd, bl a möjligheten att nå acceptabla resthalter av både arsenik och PAH.
Jämförelse med försök på andra objekt ger en indikation om behandlingsbarheten, men
det är svårt att i förhand fastställa vilken metod som bör användas och att exakt
specificera kostnaden för behandlingen. För detta krävs ytterligare tester för den
aktuella jorden. Dessa försök kan utföras i samband med projekteringen.

Termisk avdrivning och förbränning
Varken förbränning eller termisk avdrivning bedöms vara tillämpbara för jorden från
Elnaryd, vilket främst baseras på en hög energiåtgång och därmed stora kostnader.

Biologisk behandling
Det är inte möjligt att använda biologisk rening som enda alternativ för behandling av
den förorenade marken inom Elnaryd 1:16, eftersom den huvudsakliga föroreningen
utgörs av arsenik. Däremot kan biologisk rening utnyttjas som komplement för att
reducera mängden organiska föroreningar (PAH) inom vissa delområden. De höga
metallhalter som har uppmätts på vissa ställen kan dock innebära en negativ inverkan på
den biologiska processen.

Ett tänkbart alternativ är att inleda med jordtvätt för att reducera metallhalten och i viss
mån halten PAH, och därefter fortsätta med biologisk rening av det tvättade materialet
för att minska mängden PAH ytterligare. Detta kombinationsalternativ kan innebära
höga kostnader. Preliminära uppgifter från SAKAB anger ett pris på 1 300 kr/ton för
jordtvätt och efterföljande biologisk behandling. För att det ska vara aktuellt krävs dock
att jordtvätten reducerar metallhalten till en så låg nivå att materialet inte behöver
deponeras på grund av för höga metallhalter.

Den mängd jord som påträffas på större djup i området i närheten av slamdeponin
innehåller enligt utförda analyser nästan uteslutande PAH och låga eller inga halter
arsenik. Denna jordvolym skulle kunna behandlas separat och renas genom biologisk
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behandling efter uppgrävning. Det är dock inte fastställt vilken reningsgrad som skulle
bli resultatet för det aktuella objektet eller hur lång tid behandlingen skulle ta.

7.5.3 Slutsatser

En bedömning av vilket av de studerade åtgärdsalternativen som är lämpligast för det
aktuella området i Elnaryd har gjorts med hänsyn till de miljömässiga och tekniska
aspekter som framkom vid riskbedömningen och åtgärdsutredningen.
Rekommendationen är urschaktning av de förorenade massorna. De alternativ som
innebär en inneslutning av massor bedöms inte utgöra ett miljömässigt acceptabelt
alternativ eftersom de medför att stora mängder föroreningar lämnas kvar på området
och i en framtid kan läcka ut.

Urschaktning
Schaktning under grundvattenytan kan krävas vid arbeten i närheten av slamdeponin
eftersom PAH-föroreningen kan förekomma ner till ca 1,5 meters djup. I övrigt bedöms
schaktning under grundvattenytan , trots att grundvattnet står förhållandevis ytligt under
delar av året, eftersom arsenikföroreningen ligger ytligt i jorden. För att underlätta
urschaktningen av djupare liggande föroreningar samt förhindra omblandning och
spridning av massor bör grundvattenytan hållas så låg som möjligt. Tillflödet av
grundvatten uppströms och från sidorna kan t ex begränsas med hjälp av avskärande
diken eller tätande skärmar. Pumpning av grundvatten i schaktgropar kan komma att
krävas vilket även medför att rening av vatten måste ske. Schaktning föreslås ske under
den torrare sommarperioden.

Tillfällig lagring och sortering av uppgrävda massor kan eventuellt göras på de södra
delarna av fastigheten som inte berörs av schaktning. Kommunikation måste föras med
Södra Skogsenergi som bedriver verksamhet på platsen.

I samband med sanering av förorenad jord inom markområdet förelås även urgrävning
av dikessediment öster om fastigheten där höga halter av bl a arsenik påträffats.
Urgrävning sker till ca 30 cm djup i diket direkt utanför den förorenade fastigheten (i
anslutning till tidigare provtagna punkter Sed10 och Sed11) samt i hela den dikessträcka
som kallas Dike II (ca 40 m3). Sedimenten transporteras till deponi för farligt avfall.
Denna kostnad är låg jämfört med kostnaden för schaktning av jord och bedöms ingå i
den totala kostnadskalkylen.

Vid schaktning omhändertas konstruktioner från den gamla impregneringsanläggningen
på lämpligt sätt.

Omhändertagande av förorenade massor
En urschaktning innebär att stora jordvolymer måste omhändertas genom deponering,
behandling eller en kombination av dessa åtgärder. Jord som utgör farligt avfall
deponeras på t ex SAKAB i Kumla eller Miljöbolaget i Svealand, Storfors. Icke farligt
avfall föreslås deponeras på någon av de deponier som under de närmsta två åren
kommer att få tillstånd att ta emot förorenad jord. Jord som är lätt förorenad (> MKM)
kan troligen transporteras till deponin i Alvesta för användning som täckmassor.
Hänsyn måste då tas till det totala föroreningsinnehållet (även PAH). Detta kräver
godkännande av tillsynsmyndigheten.

En direkt deponering av de förorenade massorna innebär att stora mängder jord
transporteras bort från området och ersätts med nya massor. Detta medför en stor mängd
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transporter i området vilket innebär en miljöbelastning. Därför innebär
behandlingsalternativ som reducerar mängden massor som behöver deponeras och
ersättas med rena massor en miljövinst. Inget enskilt behandlingsalternativ kan
förväntas ge en fullständig rening av jord med den kombination av föroreningar som
finns på området, dvs arsenik och kreosot, men en separat behandling av
arsenikföroreningen och kreosotföroreningen bedöms bli mycket kostsam.

Den behandlingsmetod som bedöms ha störst förutsättningar att ge resultat till en rimlig
kostnad är jordtvätt. Jordmaterialet inom den förorenade fastigheten har en sådan
storleksfördelning att förutsättningar för jordtvätt finns. Det bedöms dock vara svårt att
säga något slutgiltigt om behandlingsbarheten på massor från Elnaryd utan ytterligare
tester på det aktuella materialet. Vissa tester har utförts av Göta Nord och SAKAB på
jorden från Elnaryd. Det har enligt entreprenörerna inte gått att avgöra fullt ut om
behandling med jordtvätt är möjlig. För detta krävs fler tester på den aktuella jorden.

Såsom redovisas i avsnitt 7.5.2 bedöms en jordtvätt preliminärt innebära samma
kostnader som direkt deponering. En behandling på plats med jordtvätt kräver enligt
miljöbalken tillstånd, vilket innebär en längre tid innan åtgärden kan påbörjas.
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8 Riskvärdering
Den slutliga riskvärderingen skall resultera i ett beslut om åtgärder för området i
Elnaryd och kommer att fattas av länsstyrelsen och kommunen i samråd.
Åtgärdsalternativet skall vara det mest optimala sett även ur miljömässig, teknisk och
ekonomisk hänsyn. Beslut om finansiering kommer att fattas av Naturvårdsverket.

Vid ett samrådsmöte 2002-11-19 med länsstyrelsen, kommunen och Södra Skogsenergi
AB (Södra Skogsägarna Ek För.) bestämdes att rekommendationer skall ges av
Kemakta. Dessa rekommendationer har gjorts med tyngdpunkt på resultaten från
riskbedömningen och de önskemål kring markanvändning som kommunen aviserat. För
valet av slutliga åtgärdsalternativ och åtgärdsmål som görs av kommunen och
länsstyrelsen kommer även de ekonomiska förutsättningarna för en sanering att beaktas.

Nedan ges förslag på preliminära åtgärdsmål och åtgärdskrav, som utgår från Kemaktas
rekommendation i föregående stycke.

8.1 Förslag till övergripande åtgärdsmål
Åtgärdsmålen beskriver de hälso- och miljömål som sätts med hänsyn till de risker ett
förorenat område medför, och med hänsyn till vad som är miljömässigt motiverat,
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. De övergripande åtgärdsmålen beskriver hur
området kan användas efter sanering. Övergripande åtgärdsmål för Elnarydsområdet
presenteras i stycke 6.2.1 i denna rapport.

- Området skall kunna användas för industriverksamhet i enlighet med nuvarande
markanvändning.

- På området vistas huvudsakligen personal vid företag som bedriver verksamhet.
Vistelsetiden i området är begränsat 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.

8.2 Förslag till mätbara åtgärdsmål
De mätbara åtgärdsmålen har formulerats som acceptabla resthalter efter en sanering
och har baserat sig på den hälso- och miljöriskbedömning som gjorts och de
platsspecifika riktvärden som beräknats. Åtgärdsmålen tar även hänsyn till den
reduktion av totala mängden arsenik som erhålls. För arsenik gäller att med avseende på
de hälsorisker som gäller för den tänkta markanvändningen är riktvärdet 40 mg/kg. De
krav som ställs på spridningen från området innebär dock högre krav, 15 mg/kg
beräknas för att ej överskrida dricksvattennorm i brunnar nedströms området. Detta
värde är dock beräknat under förutsättning att hela området håller denna halt. Vid en
urschaktning ersätts de förorenade massorna inom en stor del av området med rena eller
behandlade massor. Detta innebär att den förorenade volym som genomströmmas av
infiltration eller grundvatten väsentligt reduceras. En samtidig reducering sker av den
förorenade ytan, vilket är betydande för spridningen.

En uppskattning som gjorts baserat på riskbedömningen samt uppmätta halter i
grundvattnet i dagsläget är att utsläppet från området måste reduceras med mer än 90%
för att inte oacceptabla halter skall riskera att uppkomma i grundvattnet nedströms.
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Eftersom lakbarheten varierar mellan olika delar av området görs bedömningen att för
att med säkerhet kunna uppnå detta mål bör mer än 95% av den arsenik som finns i
områden med halter överstigande 10 mg/kg tas bort. Detta bedöms ge en reduktion av
spridningen från området som motsvarar det uppsatta åtgärdsmålet.

Uppskattningar av volymer förorenad jord och mängd arsenik i olika haltintervall och
djup som redovisats tidigare i rapporten har använts för bedömning av lämpliga
åtgärdsmål för olika nivåer (tabell 7.4 i kapitel 7). Huvuddelen av föroreningarna ligger
på nivån 0 - 0,25 m. Utbredningen av PAH-föroreningar har bedömts vara i stort sett
densamma som för arsenik med undantag från de områden främst i närheten av
slamdeponin där PAH-föreningar har trängt ned djupare. I de delar PAH finns djupare
är denna ämnesgrupp styrande för efterbehandlingsbehovet.

Den preliminära rekommendationen för markområdet i Elnaryd i form av mätbara
åtgärdsmål är urschaktning av jord med halter överstigande:

- 20 mg As/kg TS till ett djup av 0,25 m,

- 40 mg As /kg TS för ett djup mer än 0,25 m.

- 20 mg PAH-16/kg TS till ett djup av 0,5 m.

- 40 mg PAH-16/kg TS för ett djup mer än 0,5 m.

Det bedöms att riktvärdet för cancerogena PAH i ytjorden (9-10 mg/kg) eller djupare
ned (20 mg/kg TS) inte kommer att överskridas vid beaktande av ett riktvärde för
PAH-16 på 20 mg/kg respektive 40 mg/kg.

Den areella utbredningen av det område som avses saneras ned till ca 25 cm djup ges i
figur 8.1.
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6294750
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Figur 8.1 Areell utbredning av det område som avses saneras (>20 mg As/kg TS)
ned till ca 25 cm djup. För preliminär bedömning av saneringsytor på
djup ner till 0,5 meter, se figur 5.2 (>40 mg As/kg TS).
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Med de föreslagna åtgärdsmålen ges grundvattnet ett skydd som styrs av kraven på
acceptabel spridning från området. Grundvattenresursen kan därmed även
fortsättningsvis utnyttjas för dricksvattenuttag vid fastigheter nedströms området.
Konsekvenser för hälsa och miljö för jämförande alternativ med olika åtgärdsmål på
olika djup för arsenik belyses i tabell 8.1 nedan.

Tabell 8.1 Bedömda miljökonsekvenser för olika schaktningsalternativ och
åtgärdsmål för arsenik. För omhändertagande av PAH ned till 1,5 m djup
i vissa delområden tillkommer 3 000 m3 jord för samtliga fall.

Åtgärdsmål As Urschaktad volym jord Kvarvarande mängd
As efter schaktning

Reduktion av
total mängd As

(mg/kg) Totalt
(m3)*

Farligt
avfall (m3)

Icke-farligt
avfall (m3)

(kg) (%)

FALL 0-0,25 m >0,25 m
A 10 10 13 600 4 600 9 000 0 100%
B 15 15 10 900 4 600 6 400 55 98%
C 20 20 9 400 4 600 4 800 100 97%
D 20 40 8 600 4 600 4 000 133 95%
E 40 40 7 100 4 600 2 500 203 93%
* Denna volym ersätts med lika mycket rena jordmassor

Överslagsberäkningarna indikerar att åtgärdsmålen rörande reducerad spridning nås för
det föreslagna alternativet då mängderna arsenik uppskattas reduceras med 95%. För ett
alternativ där åtgärdsmålet för arsenik sätts till 40 mg/kg TS i hela jordprofilen indikerar
beräkningarna att åtgärdsmålet map spridning ej riktigt nås.

Under 0,5 meter är förekomsten av arsenik begränsad enligt utförda analyser och
uppskattade mängder. Vid sanering sker dock kontroll av schaktbotten för eventuell
vidare urschaktning på djupet inom vissa delområden.

Kostnaden för det föreslagna alternativet (Fall D) uppgår till 18 miljoner kronor för
urschaktning av förorenad jord och sediment, transport, deponering och
ersättningsmassor. För behandling med jordtvätt uppskattas kostnaden till 19 miljoner
kronor. Dessa beräkningar baseras på åtgärdsmålen för arsenik på 0-0,5 meters djup.
För omhändertagandet av den volym kreosotförorenad jord som måste grävas ur
tillkommer en kostnad på 7 miljoner. Kostnader för de undersökta alternativen har
uppskattats och redovisas i tabell 8.2.
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Tabell 8.2 Bedömda deponeringskostnader för olika schaktningsalternativ vid val av
olika åtgärdsmål på olika djup för arsenik. Totalkostnad ges även för
jordtvätt (inkl deponering) samt urschaktning av PAH-förorenad jord.

Kostnad direkt deponering (milj
kr)

Total kostnad
(milj kr)

0-0,25 m 0,25-0,5 m
Direkt deponering

0-0,5 m
Jordtvätt
0-0,5 m

FALL milj kr milj kr milj kr milj kr
A 21 5 26 26
B 19 3 22 23
C 18 1 20 20
D 18 <0,5 18 19
E 16 <0,5 16 17
+PAH Urschaktning av PAH till 1,5 m djup: ca 7 milj kr (6 milj kr vid jordtvätt).
* inkl schaktning, transport, deponering och en projekteringskostnad på 10% för förorenad jord
samt sediment. Tillkommer kostnad för eventuell pumpning och rening av grundvatten under
sanering.

Vid sanering kontrolleras även halterna av arsenik i de två vallar som lagts upp i
områdets södra respektive sydöstra delar. Vid halter som överskrider åtgärdsmålen för
ytjorden (20 mg/kg TS) föreslås berörda massor omhändertas på samma sätt som övrig
urschaktad jord. Som mest bedöms denna jordvolym uppgå till 500 m3. Detta är ej
medtaget i kostnadsberäkningarna. Provtagning av jord under asfaltplattan för kemisk
analys på i första hand arsenik görs också för att klargöra föroreningssituationen och
behovet av urschaktning av förorenad jord under denna.

Kostnader för förberedelser, såsom röjning av träd inom området och övriga
förberedande undersökningar som redovisas under 8.3 ingår inte i
kostnadsuppskattningarna. För saneringskontrollen är enklare fältanalyser medtagna i de
angivna priserna, dock inte eventuella kemiska analyser på laboratorium.

I figur 8.2 redovisas en känslighetsanalys för hur de totala kostnaderna för
omhändertagande genom deponering respektive jordtvätt påverkas av variationer i
kostnaderna för deponering av icke-farligt avfall. Totalkostnaderna har beräknats för en
resthalt i jorden på 20 mg As/kg TS för 0-0,5 m under markytan och inkluderar kostnad
för omhändertagande av PAH-förorening ner till 1,5 m under markytan i närheten av
slamdeponin. Förutom den kostnad som varieras i det aktuella fallet är antagandena
desamma som i avsnitt 7.5.2.
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Totalkostnad mot kostnad IFA-deponering, 0-0,5 mumy, resthalt 
20 mg As/kg TS, inkl PAH i närheten av slamdeponin
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Figur 8.2 Effekter på beräknade totalkostnader av variationer av kostnaden för
deponering av icke-farligt avfall.

8.3 Förslag till preliminära åtgärdskrav
För saneringen föreslås följande preliminära åtgärdskrav:

- Inom hela området schaktas all jord bort ner till ett djup av 0,25 meter (se
avgränsning i figur 8.1).

- Inom det urschaktade området sker vidare urschaktning på djupet 0,25-0,5 m.
Preliminär utbredning på 0,25-0,5 m ges i figur 5.1. Halter kontrolleras inför eller
under urschaktning (As, PAH). Åtgärdsmål ges i tabell 8.1 (Fall D).

- Vidare kontroll av halterna på djupet >0,5 m sker för eventuell fortsatt urschaktning
inom vissa delområden (främst vad gäller PAH). Åtgärdsmål ges i tabell 8.1 (Fall
D).

- Schaktbotten undersöks fortlöpande för att avgränsa föroreningarnas utbredning på
djupet (jämför med åtgärdsmål för aktuellt djup, Fall D).

Förberedande undersökningar för genomförandet kommer att ske i samband med
projekteringen (schaktning under grundvattenytan, rening av grundvatten, upprättande
och genomförande av kontrollprogram, eventuell återasfaltering, mm). Under
projekteringen kan ytterligare åtgärdskrav föreslås och inför sanering fattas beslut om
slutliga åtgärdskrav.

8.4 Sammanvägd riskvärdering
Riskbedömningen visar att det föreligger ett stort behov av åtgärder vid det förorenade
området i Elnaryd. Platsspecifika riktvärden överskrids inom hela området och direkta
hälsorisker föreligger vid vistelse på området. Även miljöeffekter har konstaterats inom
de kala ytor där lagring av virke tidigare skedde. Uppmätta halter i jord och grundvatten
indikerar att det finns en stor kvarvarande källa till spridning av föroreningar. Sprid-
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ningen bedöms kunna fortsätta under mycket lång tid och de negativa följderna riskerar
att öka jämfört med dagsläget.

Urschaktning av jord i enlighet med de föreslagna åtgärdsmålen och preliminära
åtgärdskraven innebär att hälsoriskerna pga föroreningar inom området elimineras vid
vistelse i enlighet med planerad markanvändning samt att föroreningskällan och
spridningen till omgivningen mycket kraftigt reduceras.
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Bilaga 1

Sammanställning av analysresultat i jord,
grundvatten, ytvatten samt sediment från

Swedpowers undersökning 2001



 Analyser av grundvatten i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga analysresultat kommer från Swedpower, 2001. Halter i µg/l.
Grundvattenprov Föroreningshalter (µg/l)
Prov Y X pH As Cu Cr Zn Canc. PAH Övr. PAH
GV 1 6295116.94 1417667.79 4.9 390 2 4.8 52 0.2 0.3
GV 2, djup 6295047.9 1417752.11 5.6 74 1.7 3.9 28 0.2 110
GV 2, grund 6295047.9 1417752.11 5.4 21 2.1 6.1 230 0.2 42.4
GV 4 6294988.68 1417662.5 - 0.86 0.67 0.3 1 0.2 0.3
GV 5 6295129.96 1417720.53 - 230 1.1 1.5 300 0.2 2.4
GV 6 6295055.75 1417786.77 - 0.82 3.8 0.53 21 0.2 0.3
GV 7 6294986.48 1417846.26 - 0.23 1.1 0.2 540 0.2 0.3
GV 8, djup 6295005.95 1417920.06 6.2 0.2 0.28 0.2 13 0.2 5.7
GV 8, grund 6295005.95 1417920.06 - 0.2 0.67 0.2 120 0.2 0.3
GV 9 6294891.52 1417898.23 - 18 6 1.5 8.6 0.2 0.3
GV 10 6294966.3 1417823.15 5 3 3.3 0.22 350 0.2 0.3
Brunn 1 6295090.64 1417526.37 - 1.3 0.2 0.2 3.9 0.2 2.5
GV 111 6295126.44 1417883.99 - 0.44 7.6 0.83 8.2 0.2 0.3

Detektionsgräns 0.2 0.2 0.2 1 0.2 0.3
Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns

1



 Analyser av ytvatten i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga analysresultat kommer från Swedpower, 2001. Halter i µg/l.
Ytvattenprov Föroreningshalter (µg/l)

Y X pH As Cu Cr Zn Canc. PAHÖvr PAH
Ytvatten 1 6295178 1417578 0.92 2.9 1 20 0.2 0.3
Ytvatten 2 6295169 1417698 5.3 0.98 3.4 1.5 200 0.2 0.3
Ytvatten 3 6295057 1417756 16 1.2 1.8 200 0.2 1.1
Ytvatten 4 6295080 1417936 17 3 2.9 72 0.2 0.3
Ytvatten 5 6294916 1417912 0.73 2.3 1 110 0.2 0.3
Ytvatten 6 6294758 1418185 1.1 24 1 29 0.2 0.3
Ytvatten 7 6294790 1417775 3.2 26 1.3 28 0.2 0.3
Ytvatten 8 6294752 1417782 0.66 3.8 1 12 0.2 0.3
Ytvatten 9 6294730 1418069 1.4 2.8 1 9.7 0.2 0.3

Detektionsgräns 1 0.2 0.3
Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns

2



 Analyser av sediment i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga analysresultat kommer från Swedpower, 2001. Halter i mg/kg TS.
Prov Föroreningshalter (mg/kg TS)

Y X As Cu Cr Zn Canc. PAHÖvriga PAH
Sed 1 6294777 1417770 8.8 21 9.3 150 1.4 1.44
Sed 2 6294753 1417771 3.8 8.5 3.6 17 0.18 0.29
Sed 3 6294732.5 1418013 8.5 44 14 71 0.72 1.2
Sed 4 6294742 1418081 11 26 7.2 48 0.22 0.4
Sed 5 6294918 1417917 8.3 60 14 880 3.15 3.93
Sed 6 6295080 1417937 3.7 1.7 2.6 14 0.28 0.37
Sed 7 6295092 1417856 4.9 2 3.5 17 0.2 0.29
Sed 8 6295073 1417789 400 25 28 430 2.35 25.31
Sed 9 6295136 1417730 87 4.8 2.9 20 0.18 1.61
Sed 10 6295121 1417703 260 23 56 1000 21.55 13.73
Sed 11 6295057 1417761 36 10 13 75 7.17 3.65
Sed 12 6294753 1418195 2.7 13 4.1 37 2.62 1.62
Sed 13 6295169 1417676 9.8 8.6 5.3 35 1.68 1.81
Sed 14 6295173 1417575 2.5 3 3.4 24 0.18 0.27

Detektionsgräns 0.18 0.27
Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns

3



 Analyser av jordprover i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga analysresultat kommer från Swedpower, 2001. Halter i mg/kg TS.

Prov Y X
PAH-c, 
10cm

PAH-c, 
25cm

PAH-c, 
50cm

PAH-c, 
75cm

PAH-c, 
100cm

PAH-ö, 10 
cm

PAH-ö, 25 
cm

PAH-ö, 50 
cm

PAH-ö, 75 
cm

PAH-ö, 
100 cm As, 10cm As, 25cm

EP1 6295206 1417618 0.67 0.18 0.18 0.96 0.27 0.27 410
EP2 6295180 1417620 0.18 0.18 0.27 0.27 3.2
EP3 6295188 1417598 34.45 0.18 41.95 0.27 1600 420
EP4 6295152 1417563 0.19 0.27 4.7
EP5 6295134 1417602 4.98 7.8 27
EP6 6295107 1417591 0.18 0.27 6
EP7 6295129 1417631 12.48 0.18 20.94 1.07 52 2
EP8 6295157 1417656 0.18 0.27 160 6.9
EP9 6295098 1417647 1322.6 386.6 124.43 8230.03 6791.7 3294.9 27
EP10 6295111 1417683 2077 0.18 0.18 8921 0.34 0.27 2.3
EP11 6295101 1417712 95 250
EP12 6295090 1417694 7.21 0.25 5.02 0.27 590 130
EP13 6295079 1417667 0.52 0.18 0.29 0.28 34
EP14 6295021 1417685 17 10.61 0.18 17 20.7 0.27 260 66
EP15 6295071 1417694 0.3 0.18 0.66 0.28 11
EP16 6295090 1417727 2.07 3.3 59 1.9
EP17 6295029 1417750 1033 0.22 0.18 0.18 2779.9 0.31 0.27 0.27 1100 720
EP18 6295015 1417717 0.26 0.18 0.64 0.27 140
EP19 6294999 1417689 0.18 0.27 82 35
EP20 6294973 1417738 0.18 0.27 1.8
EP21 6295003 1417739 28.71 0.86 27.78 0.9 150 220
EP22 6294979 1417785 205.2 0.19 358.13 0.27 100
EP23 6295012 1417793 0.18 0.27 1.9 1.8
EP24 6294977 1417822 0.19 0.27 37 2
EP25 6294965 1417766 0.28 0.18 0.34 0.27 12 2.1
EP26 6294935 1417792 50 30.68 14.93 0.18 21.54 11.06 6.19 0.27 2.6
EP27 6294926 1417786 0.18 0.27 1.9
EP28 6294916 1417806 13.66 4.5 6.96 2.2 11 25
EP29 6294940 1417819 5.31 0.18 0.18 7.51 0.27 0.27 840 4.1
EP30 6294943 1417853 0.51 1 1600 710
EP31 6294914 1417831 0.18 0.18 0.28 0.27 370 300
EP32 6294896 1417867 0.18 0.27 7.8
EP33 6294881 1417860 0.18 0.18 0.27 0.27 290 180
EP34 6294872 1417860 2.09 2.32 700 15
EP35 6294879 1417801 2.93 1.75 30
EP36 6294874 1417792 22
EP37 6294818 1417754 0.29 0.35 7
EP38 6295069 1417560 0.65 0.67 5.8



 Analyser av jordprover i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga analysresultat kommer från Swedpower, 2001. Halter i mg/kg TS.

Prov Y X
PAH-c, 
10cm

PAH-c, 
25cm

PAH-c, 
50cm

PAH-c, 
75cm

PAH-c, 
100cm

PAH-ö, 10 
cm

PAH-ö, 25 
cm

PAH-ö, 50 
cm

PAH-ö, 75 
cm

PAH-ö, 
100 cm As, 10cm As, 25cm

EP39 6295198 1417604 0.22 0.4 3.5
XRF24 grund 6295108 1417665 3.74 11.72 1300
XRF24 djup 6295108 1417665 3.74 11.72
EP41 6295077 1417637 0.18 0.18 0.27 0.27 13
EP42 6294973 1417716 0.18 0.27 2
EP43 6294991 1417820 0.18 0.27 3.2
EP44 6295188 1417641 0.4 0.69 18
EP45 6294867 1417785 2.1
EP46 6294986 1417675 83
EP47 6294993 1417638 3.8
EP48 6295002 1417660 2.1
EP49 6295032 1417624 2.4
EP50 6295056 1417592 23
EP51 6294886 1417834 10
EP52 6294862 1417851 440 11
EP53 6295186 1417590 9.9
EP54 6295116 1417633 2.6
EP55 6295062 1417690 130
EP56 6295043 1417647 2.2
EP57 6295031 1417683 5.1
EP58 6294981 1417650 5.4
EP59 6294853 1417839 8.8
EP60 6295055 1417644 5.9 2.6
EP61 6294871 1417830 190

Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns



 Analyser av jordprover i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga an

Prov
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10
EP11
EP12
EP13
EP14
EP15
EP16
EP17
EP18
EP19
EP20
EP21
EP22
EP23
EP24
EP25 
EP26
EP27
EP28
EP29
EP30
EP31
EP32
EP33
EP34
EP35
EP36
EP37
EP38 

As, 50cm As, 75cm Cu, 10cm Cu, 25cm Cu, 50cm Cu, 75cm Cr, 10cm Cr, 25cm Cr, 50cm Cr, 75cm Zn, 10cm Zn, 25cm Zn, 50cm Zn, 75cm
71 14 2.8 2.5 1.9 12 7 4 85 54 17
2 3.5 2.1 7.7 4.1 38 38

3.9 7.3 48 3 1.7 1.7 170 32 15 6.1 420 160 65 26
5 4.9 23

5.4 11 24
4.5 4.2 14
4.6 2.6 11 7.7 17 20

2.2 6.5 1.5 2.8 9.1 11 7.2 58 22 100
6.5 31 4 10 6.8 22 29
2.1 1.8 4.7 3.9 5.4 18 34
23 4.8 2 1.8 7.2 8.2 3.6 26 42 27
4.5 26 6.7 0.7 3.2 9.2 2.5 41 970 5.1

5.1 7.3 58
1.9 20 3.9 2.4 10 4.5 3.2 23 24 23
2.6 2 4.4 4.2 1.1 6 3.4 2.5 45 25 5.8

4.7 2.2 8.2 2.5 26 12
7.8 2 56 2.8 1.8 1.4 2.5 16 7.8 3 50 38 30 18
1.9 3.8 2.4 4 2.5 64 21

3.3 3.1 4.7 2.6 32 29
3.2 2.5 11

8.9 5.7 5.5 3.7 20 37 2.5 31 31 15
27 4.6 3.5 13 5.9 26 18

3.4 3.2 2.5 2.5 17 15
1.9 5.8 1.8 2.8 4.4 2.9 4.8 37 25 21

4 2 4.9 2.5 27 10
1.9 6.9 3.6 3.6 2.5 14 12

2.8 2.5 12
5.2 52 6.3 36 29 500

1.9 1.9 150 1.2 2.4 2.5 110 20 2.7 2.5 45 21 21 20
1.9 300 130 2.9 110 220 2.5 55 25 17

4 9.2 4.7 2.3 76 18 3.4 80 62 58
10 4.7 86

23 2.8 2.7 2.5 12 5.6 3.5 51 44 27
40 41 8.9 14 120 9.5 6.7 380 470 67

8.5 10 31
7.3 8.7 20

12 8 12
4.9 3 30



 Analyser av jordprover i tidigare undersökningar

Bilaga 1 - Samtliga an

Prov
EP39
XRF24 grund
XRF24 djup
EP41
EP42
EP43
EP44
EP45
EP46
EP47
EP48
EP49
EP50
EP51
EP52
EP53
EP54
EP55
EP56
EP57
EP58
EP59
EP60
EP61

Kursiv stil anger att vär

As, 50cm As, 75cm Cu, 10cm Cu, 25cm Cu, 50cm Cu, 75cm Cr, 10cm Cr, 25cm Cr, 50cm Cr, 75cm Zn, 10cm Zn, 25cm Zn, 50cm Zn, 75cm
7 3.8 66

4.5 92 1.1 69 5.8 49 37

6.3 5.1 77
1.8 2.9 18

14 4.6 33
8 5.4 86

3.5 2.8 15
5.5 13 44
7.5 4.6 28
1.4 2.5 13
2.4 2.5 21
1.8 3.1 20
79 21 670
48 11 1400 93 1300 770
16 6.4 330
6.9 1.6 28
19 14 23
2.5 2.7 14
3.4 3.8 17
7.3 5.1 35
2.5 5.4 33

2.4 4.3 2.8 2.1 2.9 3.4 3.1 16 16 15
20 93 200



Bilaga 2

Sammanställning av analysresultat i jord,
grundvatten samt sediment från kompletterande

undersökningar 2002



 Analyser av jordprover 2002

Bilaga 2 - Analysresultat från jordprovtagning utanför stängslet.
Föroreningshalter (mg/kg TS)

Prov X Y djup Arsenik As Torrsubstans Krom  6+ Krom Cr Zink Zn Provtagning
mg/kg Ts % mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Kem J1 1417860 6294872 0-20 cm 73 24.7 0.18 57 530 Kemakta, aug 2002
Kem J7 1417598 6295188 0-20 cm 1300 84.7 0.01 68 320 Kemakta, aug 2002
Kem J6 utanför stängslet 7.4 24.3 Kemakta, aug 2002
Kem J8 utanför stängslet 4 88.5 Kemakta, aug 2002
Kem J9 utanför stängslet 2.4 92.1 Kemakta, aug 2002

211 1417611 6295206 0.1 3.6 94.5 SWECO, sept 2002
212 1417607 6295209 0.25 2 94.9 SWECO, sept 2002
221 1417601 6295197 0.2 8.6 93.2 SWECO, sept 2002
222 1417596 6295201 0.2 2.9 95 SWECO, sept 2002
231 1417593 6295189 0.3 5.7 93.5 SWECO, sept 2002
232 1417589 6295193 0.2 3.1 90.3 SWECO, sept 2002
241 1417582 6295179 0.3 1.9 92.6 SWECO, sept 2002
242 1417577 6295185 0.3 2 91.8 SWECO, sept 2002
311 1417891 6294893 0.4-0.5 8.9 20.3 SWECO, sept 2002
321 1417883 6294887 0.4 8.9 20.2 SWECO, sept 2002
331 1417872 6294876 0.4-0.5 9.2 19.5 SWECO, sept 2002
341 1417857 6294863 0.4 10 17.7 SWECO, sept 2002

Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns



 Analyser av grundvatten 2002

Bilaga 2 - Analysresultat från provtagning av grundvatten, sept 2002
mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l

Provbet X Y djup (m) ö k rör (möh)

gv-nivå 
2002-09-
20 (möh) As Cu Cr Zn Acenaften

Acenaftyle
n Antracen

0201 1417721 6294728 2.5 152.6 150.73 0.2 2.2 0.76 43 0.02 0.02 0.02
0202grunt 1417960 6294721 1.9 151.13 149.93 0.76 25 7.4 12 0.03 0.03 0.03
0202djup 1417960 6294721 3.9 151.1 0.65 18 2.3 14 0.02 0.02 0.02
0203grunt 1418023 6294907 1.8 151.08 149.81 0.62 21 1.8 8.5 0.03 0.03 0.03
0203djup 1418023 6294907 4.5 151.42 0.73 24 4.5 91 0.02 0.02 0.02

Detektionsgräns 0.2 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03

mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l

Provbet X Y
Benzo(a)ant
racen

Benzo(a)pyre
n

Benzo(b,k
)fluorante
n

Benzo(g,h,i
)perylen

Dibenzo(a
,h)antrace
n Fenantren Fluoranten Fluoren

Indeno(1,2
,3-
cd)pyren Krysen

0201 1417721 6294728 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0202grunt 1417960 6294721 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0202djup 1417960 6294721 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0203grunt 1418023 6294907 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0203djup 1418023 6294907 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Detektionsgräns 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03

mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l

Provbet X Y Naftalen Pyren

Summa 
cancerog
ena PAH

Summa 
övriga PAH

1-
Metylnafta
len

2-
Metylnafta
len

Dibensofu
ran Karbazol

0201 1417721 6294728 0.04 0.02 0.2 0.3 0.02 0.02 0.02 0.02
0202grunt 1417960 6294721 0.1 0.03 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 0.03
0202djup 1417960 6294721 0.07 0.02 0.2 0.3 0.02 0.02 0.02 0.02
0203grunt 1418023 6294907 0.04 0.03 0.2 0.3 0.03 0.03 0.03 0.03
0203djup 1418023 6294907 0.05 0.02 0.2 0.3 0.02 0.02 0.02 0.02

Detektionsgräns 0.02/0.03 0.2/0.3 0.3 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03 0.02/0.03
Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns
Benzo(b)fluoranten och benzo(k)fluoranten ges som en summa.



 Analyser av sediment 2002

Bilaga 2 - Analysresultat från provtagning av sediment, aug 2002.

X Y Djup As
Glödförlust, 
%TS

Torrsubstans, 
%

1-
Metylnaftale
n

2-
Metylnaftale
n Acenaften Acenaftylen Antracen

mg/kg Ts % Ts % mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts
Kem S1 1417798 6295088 0-5 cm 210 18.4 47.6
Kem S1 1417798 6295088 0-10 cm 50.6 0.06 0.04 0.1 0.03 0.03
Kem S2 1417823 6295091 0-4 cm 730 54.6 23.2 0.03 0.03 0.05 0.05 0.1
Kem S2 1417823 6295091 4-9 cm 210 14.4 63.4 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Kem S3 1417745 6295139 0-5 cm 13 10.7 77.3
Kem S4 1417760 6295141 0-10 cm 2.8 4 64.9
Kem S5 1417996 6295064 ytsed 3.1 1.1 60.6 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Detektionsgräns 2.8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

X Y
Benzo(a)ant
racen

Benzo(a)pyr
en

Benzo(b,k)flu
oranten

Benzo(g,h,i)p
erylen

Dibenzo(a,h
)antracen

Dibenzo(b,d
)furan Fenantren Fluoranten Fluoren

mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts
Kem S1 1417798 6295088
Kem S1 1417798 6295088 0.06 0.03 0.14 0.03 0.03 0.03 0.03 0.22 0.03
Kem S2 1417823 6295091 0.3 0.15 0.64 0.05 0.03 0.03 0.05 1.1 0.05
Kem S2 1417823 6295091 0.03 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03
Kem S3 1417745 6295139
Kem S4 1417760 6295141
Kem S5 1417996 6295064 0.03 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.07 0.13 0.03

Detektionsgräns 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

X Y
Indeno(1,2,
3-cd)pyren/ Karbazol Krysen Naftalen Pyren
mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Kem S1 1417798 6295088
Kem S1 1417798 6295088 0.03 0.03 0.18 0.79 0.16
Kem S2 1417823 6295091 0.1 0.03 0.84 0.05 0.94
Kem S2 1417823 6295091 0.03 0.03 0.07 0.03 0.04
Kem S3 1417745 6295139
Kem S4 1417760 6295141
Kem S5 1417996 6295064 0.03 0.03 0.05 0.03 0.1

Detektionsgräns 0.03 0.03 0.03
Kursiv stil anger att värdet är under detektionsgräns
Benzo(b)fluoranten och benzo(k)fluoranten ges som en summa.



Bilaga 3

Sättning av grundvattenrör samt jord- och
grundvattenprovtagning. Elnaryd, Vislanda.
SWECO VIAK, Växjö. Ulf Hördegård och

Jonas Backö, 2002-10-03.



























Bilaga 4

Laboratorieprotokoll från provtagning 2002
(sediment, jord och grundvatten) samt laktester



Sammanställning av laboratorieprotokoll inklusive korrigeringar (not 1-5)

Analysprotokoll 2002 Beskrivning
Lab: AnalyCen Medium Plats Djup Analys Provtagning
A007622-020 Sediment (1) Kem S1 0-5 cm As, glödrest Kemakta, aug
A007623-020 Sediment (1) Kem S2 0-4 cm As, glödrest Kemakta, aug
A007624-020 Sediment (1) Kem S2 4-9 cm As, glödrest Kemakta, aug
A007625-020 Sediment (1) Kem S3 0-5 cm As, glödrest Kemakta, aug
A007626-020 Sediment (1) Kem S4 0-10 cm As, glödrest Kemakta, aug
A007627-020 Sediment (1) Kem S5 ytsed As, glödrest Kemakta, aug
A007633-020 Sediment (1) Kem S1 0-10 cm PAH-20 (2) Kemakta, aug
A007634-020 Sediment (1) Kem S2 0-4 cm PAH-20 (2) Kemakta, aug
A007635-020 Sediment (1) Kem S2 4-9 cm PAH-20 (2) Kemakta, aug
A007636-020 Sediment (1) Kem S5 ytsed PAH-20 (2) Kemakta, aug
A007628-020 Jord Kem J1 ytjord As, Zn, Cr, CrVI Kemakta, aug
A007629-020 Jord Kem J7 ytjord As, Zn, Cr, CrVI Kemakta, aug
A007630-020 Jord Kem J6 under mull As Kemakta, aug
A007631-020 Jord Kem J8 under mull As Kemakta, aug
A007632-020 Jord Kem J9 under mull As Kemakta, aug
A009610-020 Jord 211 se bilaga As Sweco, sep
A009611-020 Jord 212 se bilaga As Sweco, sep
A009612-020 Jord 221 se bilaga As Sweco, sep
A009613-020 Jord 222 se bilaga As Sweco, sep
A009614-020 Jord 231 se bilaga As Sweco, sep
A009615-020 Jord 232 se bilaga As Sweco, sep
A009616-020 Jord 241 se bilaga As Sweco, sep
A009617-020 Jord 242 se bilaga As Sweco, sep
A009618-020 Jord 311 se bilaga As Sweco, sep
A009619-020 Jord 321 se bilaga As Sweco, sep
A009620-020 Jord 331 se bilaga As Sweco, sep
A009621-020 Jord 341 se bilaga As Sweco, sep
V003081-020 Grundvatten 0201 se bilaga As, Cr, Cu, Zn, PAH-20 (2) Sweco, sep
V003082-020 Grundvatten 0202 grunt se bilaga As, Cr, Cu, Zn, PAH-20 (2) Sweco, sep
V003083-020 Grundvatten 0202 djup se bilaga As, Cr, Cu, Zn, PAH-20 (2) Sweco, sep
V003084-020 Grundvatten 0203 grunt se bilaga As, Cr, Cu, Zn, PAH-20 (2) Sweco, sep
V003085-020 Grundvatten 0203 djup se bilaga As, Cr, Cu, Zn, PAH-20 (2) Sweco, sep
L0207825 (Analytica) Jord (lak) EP31 (3) ca 25 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug

Jord EP33 (3) ~0-10 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord (lak) EP2 (3) ca 25 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord (lak) EP21 (3) ca 25 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug

L0207748 (Analytica5) Jord (lak) EP14 ~0-10 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord  (lak) EP21 ~0-10 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord EP33 ca 25 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord EP29 ~0-10 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug
Jord EP12 ~0-10 cm As, Cr, Cu, Zn Kemakta, aug

L0208007 (Analytica) Eluat (4) EP14 (~0-10 cm) As, Cu, Cr, Zn, mfl
EP21 (~0-10 cm) As, Cu, Cr, Zn, mfl
EP31 (ca 25 cm) As, Cu, Cr, Zn, mfl
EP2 (ca 25 cm) As, Cu, Cr, Zn, mfl
EP21 (ca 25 cm) As, Cu, Cr, Zn, mfl

(1) protokollens märkning med "Markprov" eller "jord" är felaktiga.
(2) benzo(b)fluoranten och benzo(k)fluoranten har summerats
(3) prov uttaget invid tidigare provtagna punkter i SwedPower, 2001.
(4) analys av lakvätskor efter lakning av jordprov
(5) protokollens märkning med asterisk (*) som anger "ej ackrediterad analys" är felaktig. Analytica
är ackrediterade för analyserna.



Kem S1 (0-5cm)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

47.6
18.4

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007622-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B210 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S2 (0-4cm)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

23.2
54.6

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007623-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B730 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S2 (4-9cm)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

63.4
14.4

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007624-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B210 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S3 (0-5cm)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

77.3
10.7

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007625-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B13 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S4 (0-10cm)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

64.9
4

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007626-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B<2.8 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S5 (ytsed)Provets märkning

Torrsubstans
Glödförlust

Analysnamn

%
% Ts

Enhet

SS028113-1
SS028113-1

60.6
1.1

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L
L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007627-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±

%
%

5
5

A
A

Mäto.

* L± %20 B3.1 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S1 (0-10cm)Provets märkning

Torrsubstans
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren/
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i)perylen
Karbazol
Dibenzo(b,d)furan

Analysnamn

%
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
                              

50.6
0.79
0.04
0.06
< 0.03
0.10
< 0.03
< 0.03
< 0.03
0.22
0.16
0.06
0.18
0.14
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
<0.03

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Metod/ref

Produkt Sediment

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ort

Rapport utfärdad av 

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410819Kundnr
A007633-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mäto.

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S2 (0-4cm)Provets märkning

Torrsubstans
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren/
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i)perylen
Karbazol
Dibenzo(b,d)furan

Analysnamn

%
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
                              

20.3
0.05
< 0.03
< 0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
1.1
0.94
0.30
0.84
0.64
0.15
0.10
< 0.03
0.05
< 0.03
<0.03

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Metod/ref

Produkt Sediment

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ort

Rapport utfärdad av 

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410819Kundnr
A007634-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mäto.

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S2 (4-9cm)Provets märkning

Torrsubstans
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren/
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i)perylen
Karbazol
Dibenzo(b,d)furan

Analysnamn

%
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
                              

54.6
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
0.05
0.04
< 0.03
0.07
0.07
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
<0.03

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Metod/ref

Produkt Sediment

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ort

Rapport utfärdad av 

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410819Kundnr
A007635-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mäto.

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem S5 (ytsed)Provets märkning

Torrsubstans
Naftalen
2-Metylnaftalen
1-Metylnaftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren/
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i)perylen
Karbazol
Dibenzo(b,d)furan

Analysnamn

%
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
A209:25
                              

60.6
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
0.07
< 0.03
0.13
0.10
0.03
0.05
0.07
0.03
0.03
< 0.03
< 0.03
< 0.03
<0.03

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Metod/ref

Produkt Sediment

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ort

Rapport utfärdad av 

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410819Kundnr
A007636-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Mäto.

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem J1Provets märkning

Torrsubstans
Krom  6+

Analysnamn

%
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
APHA 312B mod.

24.7
0.18

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

*

L
G

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007628-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-28

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5
       

A

Mäto.

* L
L
L

±
±
±

%
%
%

20
20
15

B
A
A

73
57
530

ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES

mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Arsenik As
Krom Cr
Zink Zn

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem J7Provets märkning

Torrsubstans
Krom  6+

Analysnamn

%
mg/kg Ts

Enhet

SS028113-1
APHA 312B mod.

84.7
0.01

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

*

L
G

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007629-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-28

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5
       

A

Mäto.

* L
L
L

±
±
±

%
%
%

20
20
15

B
A
A

1300
68
320

ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES

mg/kg Ts
mg/kg Ts
mg/kg Ts

Arsenik As
Krom Cr
Zink Zn

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem J6Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-124.3

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007630-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B7.4 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem J8Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-188.5

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007631-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B4.0 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Kem J9Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-192.1

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

Produkt Markprov

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-410809Kundnr
A007632-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-08-15Provtagningsdatum
2002-08-19Provet ankom

Analysrapport klar 2002-08-25

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B2.4 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

211Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-194.5

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009610-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-12

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B3.6 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

212Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-194.9

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009611-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-12

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B2.0 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

221Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-193.2

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009612-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-12

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B8.6 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

222Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-195.0

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009613-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-12

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B2.9 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

231Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-193.5

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009614-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B5.7 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

232Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-190.3

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009615-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B3.1 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

241Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-192.6

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009616-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<1.9 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

242Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-191.8

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009617-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<2.0 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

311Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-120.3

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009618-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<8.9 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

321Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-120.2

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009619-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<8.9 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

331Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-119.5

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009620-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<9.2 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



Ulf Hördegård

341Provets märkning

Torrsubstans

Analysnamn

%

Enhet

SS028113-117.7

Resultat

Torbjörn Synnerdahl

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

112 93  Stockholm

Ref/instr.

L

Mineralerna är syrauppslutna enligt SS028150-2.

Ort

Analysrapport
Lidköping

Journalnr
8904491-429012Kundnr
A009621-02

JordProvtyp
Provtagningsplats 3447 Elnaryd - Kemakta

2002-09-26ProvtagningsdatumProvtagare
2002-10-01Provet ankom

Analysrapport klar 2002-10-14

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

± %5 A

Mäto.

* L± %20 B<10 ICP-AESmg/kg TsArsenik As

Ansvarig kemisk undersökare

112 93  Stockholm

    Sida 1 (1)



0201Provets märkning

Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa övriga PAH
1-Metylnaftalen
2-Metylnaftalen
Dibensofuran
Karbazol

Analysnamn
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Enhet
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.20
0.04
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.30
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

Resultat

8904491-429018
GrundvattenProvtyp

Ansvarig kemisk undersökare

Torbjörn Synnerdahl

Provtagningsplats

1 o 2  metylnaftalen  samt  Karbazol  o Dibenzofuran   ingår ej  i  SummaPAH.

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

+

Analysrapport

112 93  Stockholm

2002-09-26

3447 Elnaryd - Kemakta

Provtagningsdatum

Ref/instr.

*

*

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rapport utfärdad av 

Ort

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

2002-10-01Provet ankom
Analysrapport klar 2002-12-12

Mäto.
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
 

Kundnr
Journalnr V003081-02

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

±
±
±
±

%
%
%
%

<0.0002
0.00076
0.0022
0.043

Mineralerna är filtrerade enligt SS028150-2.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arsenik As
Krom Cr
Koppar Cu
Zink Zn

20
20
15
20

A
A
A
B

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

L
L
L
L

Uppdragsmärkning Elnaryd

    Sida 1 (1)



0202 gruntProvets märkning

Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa övriga PAH
1-Metylnaftalen
2-Metylnaftalen
Dibensofuran
Karbazol

Analysnamn
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Enhet
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.30
0.10
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.30
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03

Resultat

8904491-429018
GrundvattenProvtyp

Ansvarig kemisk undersökare

Torbjörn Synnerdahl

Provtagningsplats

1 o 2  metylnaftalen  samt  Karbazol  o Dibenzofuran   ingår ej  i  SummaPAH.

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

+

Analysrapport

112 93  Stockholm

2002-09-26

3447 Elnaryd - Kemakta

Provtagningsdatum

Ref/instr.

*

*

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rapport utfärdad av 

Ort

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

2002-10-01Provet ankom
Analysrapport klar 2002-12-12

Mäto.
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
 

Kundnr
Journalnr V003082-02

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

±
±
±
±

%
%
%
%

0.00076
0.0074
0.025
0.012

Mineralerna är filtrerade enligt SS028150-2.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arsenik As
Krom Cr
Koppar Cu
Zink Zn

20
20
15
20

A
A
A
B

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

L
L
L
L

Uppdragsmärkning Elnaryd

    Sida 1 (1)



0202 djupProvets märkning

Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa övriga PAH
1-Metylnaftalen
2-Metylnaftalen
Dibensofuran
Karbazol

Analysnamn
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Enhet
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.20
0.07
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.30
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

Resultat

8904491-429018
GrundvattenProvtyp

Ansvarig kemisk undersökare

Torbjörn Synnerdahl

Provtagningsplats

1 o 2  metylnaftalen  samt  Karbazol  o Dibenzofuran   ingår ej  i  SummaPAH.

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

+

Analysrapport

112 93  Stockholm

2002-09-26

3447 Elnaryd - Kemakta

Provtagningsdatum

Ref/instr.

*

*

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rapport utfärdad av 

Ort

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

2002-10-01Provet ankom
Analysrapport klar 2002-12-12

Mäto.
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
 

Kundnr
Journalnr V003083-02

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

±
±
±
±

%
%
%
%

0.00065
0.0023
0.018
0.014

Mineralerna är filtrerade enligt SS028150-2.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arsenik As
Krom Cr
Koppar Cu
Zink Zn

20
20
15
20

A
A
A
B

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

L
L
L
L

Uppdragsmärkning Elnaryd

    Sida 1 (1)



0203 gruntProvets märkning

Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa övriga PAH
1-Metylnaftalen
2-Metylnaftalen
Dibensofuran
Karbazol

Analysnamn
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Enhet
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.20
0.04
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.30
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03

Resultat

8904491-429018
GrundvattenProvtyp

Ansvarig kemisk undersökare

Torbjörn Synnerdahl

Provtagningsplats

1 o 2  metylnaftalen  samt  Karbazol  o Dibenzofuran   ingår ej  i  SummaPAH.

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

+

Analysrapport

112 93  Stockholm

2002-09-26

3447 Elnaryd - Kemakta

Provtagningsdatum

Ref/instr.

*

*

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rapport utfärdad av 

Ort

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

2002-10-01Provet ankom
Analysrapport klar 2002-12-12

Mäto.
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
 

Kundnr
Journalnr V003084-02

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

±
±
±
±

%
%
%
%

0.00062
0.0018
0.021
0.0085

Mineralerna är filtrerade enligt SS028150-2.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arsenik As
Krom Cr
Koppar Cu
Zink Zn

20
20
15
20

A
A
A
B

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

L
L
L
L

Uppdragsmärkning Elnaryd

    Sida 1 (1)



0203 djupProvets märkning

Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenzo(a,h)antracen
Summa cancerogena PAH
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(g,h,i)perylen
Summa övriga PAH
1-Metylnaftalen
2-Metylnaftalen
Dibensofuran
Karbazol

Analysnamn
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

Enhet
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.20
0.05
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.30
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

Resultat

8904491-429018
GrundvattenProvtyp

Ansvarig kemisk undersökare

Torbjörn Synnerdahl

Provtagningsplats

1 o 2  metylnaftalen  samt  Karbazol  o Dibenzofuran   ingår ej  i  SummaPAH.

Kemakta Konsult AB
Gabriella Fanger
Box 12655

+

Analysrapport

112 93  Stockholm

2002-09-26

3447 Elnaryd - Kemakta

Provtagningsdatum

Ref/instr.

*

*

*

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Rapport utfärdad av 

Ort

Report issued by

ackrediterat laboratorium

Accredited Laboratory

2002-10-01Provet ankom
Analysrapport klar 2002-12-12

Mäto.
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±

±
±
±

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
15
15
15
15
15
15

       
15
15
15
 

Kundnr
Journalnr V003085-02

Förklaring till förkortningar och *, se omstående sida.

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B

±
±
±
±

%
%
%
%

0.00073
0.0045
0.024
0.091

Mineralerna är filtrerade enligt SS028150-2.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arsenik As
Krom Cr
Koppar Cu
Zink Zn

20
20
15
20

A
A
A
B

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

L
L
L
L

Uppdragsmärkning Elnaryd

    Sida 1 (1)


















