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Sammanfattning 
 
 
Sanering av förorenad mark och rivning av ett antal bostadsbyggnader samt två mindre 

industribyggnader genomfördes inom fastigheterna Båten och Aringsås. Föroreningen inom området 

utgjordes främst av metaller.  

SAKAB AB var totalentreprenör för uppdraget. Marken planeras i framtiden ha olika 

användningsområden. Därför har separata platsspecifika riktvärden beräknats. Marken där bostäder 

planeras har ett plattspecifikt riktvärde och marken där parkeringsytor planeras har ett annat 

platsspcifikt riktvärde. 

Uppgrävda massor innehållande halter under de platsspecifika riktvärden som var satta inom 
respektive område användes eller lämnades kvar på anvisad plats inom området, 
schaktmassor över platsspecifika riktvärden transporterades till Äskya avfallsanläggning, 
Älmhults kommun, för vidare hantering. 

Rivning av fastigheterna utfördes selektivt och materialfraktioner från rivningen sorterades 
enligt källsortering. Fraktionerna transporterades till godkänd slutlig omhändertagande. 
Beställaren hade utsett extern kontrollansvarig för rivningsarbetet samt för kontroll av 
dokumentationen avseende rivningen av fastigheterna (ÅF). 
 
Totalt schaktades och förflyttades 11 840 ton schaktmassor inom området, varav 2017 ton 
förorenade schaktmassor avlägsnades till Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun, för 
vidare hantering. 
 
I uppdraget ingick att omhänderta förorenat vatten som uppkom inom saneringsområdet. 
 
1390 m3 vatten renades på plats. 

De uppschaktade massorna ersattes av tillförda rena moränmassor samt krossad betong och 
terrasseringsmassor från befintlig fastighet. 
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1 Bakgrund 
 

Inom fastigheterna Båten 13 och Aringsås 19:1 finns ett antal bostadsbyggnader och två stycken 

äldre industribyggnader. Bedriven industriverksamhet (ytbehandling och spegeltillverkning) har lett 

till kontaminering av marken. Föroreningarna i marken består främst av metaller men även en viss 

förekomst av trikloreten misstänktes kunde förekomma. Metallerna är den dimensionerande 

förorening avseende klassning av kontaminerad mark. Byggnaderna skulle rivas och marken skulle 

därefter saneras för att möjliggöra ny verksamhet inom fastigheterna, bl. a. planeras nya bostäder 

och parkeringsytor. 

Fastigheterna ligger omedelbart öster om stambanan, strandnära till sjön Salen och centralt inom 

samhället.    

Saneringsområdet delades in i två delområden, med- och utan byggnader, enl bild nedan. 

Bild 1 Saneringsområde 
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2 Syfte 
För att minska hälsorisker och möjliggöra ny verksamhet inom området, skulle byggnaderna rivas och 

marken saneras, så den klara kraven att användas till bostäder och parkeringsytor, samt minska 

riskerna för spridning vad avser ekotoxikologiska effekter i ytvattnet till närliggande vattendrag. 

3 Mål 
Delområdet med byggnader (område norr) planeras att användas för parkeringsändamål och 

åtgärdsmålen för saneringen är Naturvårdsverkets riktlinjer för Mindre Känslig Markanvändning 

(MKM) avseende toxiska metaller. 

Delområde utan byggnader (område syd) planeras för eventuell bostadsbyggnation och här skall 

marken saneras ned till platsspecifikt framtagna åtgärdsmål. Dessa är i paritet och för vissa metaller 

strängare än Naturvårdverkets riktlinjer för Känslig markanvändning (KM).  

Då marken planeras ha olika användningsområden har separata platsspecifika riktvärden (PLR) 

beräknats för marken där parkeringsytor planeras och där bostäder planeras. 

Ämne PLS, parkering 

(mg/kg TS) 

PLS, bostäder 

(mg/kg TS) 

Arsenik (As) <25 <5 

Barium (Ba) <300 <200 

Bly (Pb) <400 <50 

Kadmium (Cd) <15 <0,4 

Kromtotal (Crtot) <150 <80 

Koppar (Cu) <200 <80 

Kvicksilver (Hg) <2,5 <0,2 

Nickel (Ni) <120 <25 

Vanadin (V) <200 <100 

Zink (Zn) <500 <250 

Tabell 1 Saneringsmål 

4 Arbetsgång 
Arbetet startades med att avgränsa saneringsområdet mot omgivningen med staket och etablering 

av bodar genomfördes. Saneringsområdet delades in i två zoner, så att saneringsfordon hölls sig 

inom det faktiska schaktområdet och övriga transportfordon avgränsades till att köra inom rena 

zoner. 

Schaktningen och rivning påbörjades samtidigt och utfördes baserat på resultat från tidigare 
utförda provtagningar/inventeringar inom området som beställaren har tagit fram. 
Schaktningen utfördes i givna rutorna om 10x10 meter med hjälp av maskinstyrning. Under 
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schaktningen kontrollerades massorna löpande genom analys med XRF samt visuell kontroll. 
Uppschaktade massor lades i separata högar i väntan på slutligt provsvar avgörande 
klassificering. 
 
Bortpumpning och rening av inträngande vatten i schakten utfördes. Största inflödet i 
schakten kom från grundvatten, regnvatten avleddes från schakten i största möjliga mån. 
 
När teoretisk schaktbotten nåtts utfördes botten- och väggprovtagning, av SAKABs 
miljökontrollant enl. miljö- och kvalitetsplan. Uttagna samlingsprov skickades till 
laboratorium som är ackrediterat för de aktuella analyserna. När analyssvaren visade att 
saneringsmålen uppfyllts förbereddes återfyllnad. 
 
Rivning av byggnader och grundkonstruktioner pågick parallellt med marksaneringen. 
Rivningen utfördes selektivt och startades med manuell demontering. Allt rivningsmaterial 
sorterades i givna fraktioner och transporterades till godkänd mottagningsstation. 
 
Betong, lättbetong, tegel och betongsten från fastigheten krossades på plats och lades på av 
beställaren anvisad upplagsplats.  
 
Återställning av saneringsområdet utfördes med externt införskaffade moränmassor samt 
delar av krossat material och terrasserings massor från befintlig fastighet. 

4.1 Schaktning och klassning av massor 
Schaktningen utfördes baserat på resultat från tidigare provtagningar inom området som 
beställaren har ombesörjt. Grävmaskinisterna utförde schaktningen i givna rutor om 10x10 
meter med hjälp av maskinstyrning.  
Inom saneringsområdet var det bitvis mycket sankt och bärigheten i marken var dålig. För att 
transportera uppschaktade massor till upplag inom saneringsområdet användes två mindre 
lättare dumprar. 
 
Uppschaktade massor provtogs och analyserades för att avgöra om massorna var 
användbara som återfyllnads massor inom saneringsområdet. De massor (A-massor) som var 
godkända föroreningsmässigt för återfyllnadsmassor las i separat hög, övriga massor 
lastades på bil och transporteras till Äskya avfallsanläggning som innehar tillstånd att 
omhänderta det aktuella avfallet för vidare behandling.  
 
När given schaktbotten nåtts utfördes botten- och väggprovtagning, av SAKABs 
miljökontrollant enl. miljö- och kvalitetsplan. Uttagna samlingsproven skickades till 
laboratorium som är ackrediterat för de aktuella analyserna, saneringen fortsatte tills 
analyserna visade på godkända saneringsmål, därefter förbereddes återfyllnad. 
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Bild 2 Schakt, södra området  Bild 3 Maskinstyrning 

 
Från södra området schaktades ca 7803 ton som stackades och lämnades kvar på anvisad 
plats inom området. 
Från norra området schaktades 2017 ton och skickades till Äskya för omhändertagande. 
 
Saneringsområden framgår av Bild 1. 
 
Avfallsmängder marksanering finns specificerade i bilaga 1. 
 
Analyssvar avseende schaktbotten och –vägg finns i bilaga 2.  

4.2 Vattenrening 
Inflödet av vatten inom saneringsområdet var betydligt högre än vad som var beräknat från 
start, vilket resulterade i att beslut togs att rena schaktvattnet på plats och frångå tänkt 
behandling, genom att avlägsna vattnet från plats för behandling på SAKAB:s anläggning i 
Norrtorp. En mobil vattenreningsanläggning anlades på plats, där reningen anpassades till 
befintlig vattensituation. Teknik som användes vid rening var flockning/fällning och filtrering 
med olika filtermedia. Efter rening pumpades vatten till en ren damm för kontroll att vattnet 
uppnått saneringens åtgärdsmål avseende vatten innan vattnet pumpades vidare till 
recipient.  
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Bild 4 Vattenrening
 

 

Bild 5 Vattensituation vid saneringen 

 

Förorenat vatten som uppkom under schaktning, renades tills saneringens åtgärdsmål 
avseende vatten uppfylldes innan det släpptes till recipient  
 
Ämne                 Halt µg/l 
Arsenik (As)  1 
Bly (Pb)  10 
Kadmium  5 
Krom (total)  50 
Koppar  200 
Kvicksilver  1 
Nickel  20 
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Huvuddelen av inflödet i schakten kom från grundvatten. Regnvatten avleddes från schakten 

i största möjliga mån. 1390 kubik behandlades i vattenreningen. 

Driftprotokoll avseende vattenrening finns i bilaga 3. 

Analyssvar avseende vatten rening finns i bilaga 4. 

4.3 Rivning fastigheter 
Rivning av byggnader och grundkonstruktioner pågick parallellt med marksaneringen. 
Rivningen utfördes selektivt och startades med manuell demontering. Vid maskinell rivning 
samt krossning vattenbegjöts fraktionerna för att förhindra damning . Rivningsmaterial 
sorterades i givna fraktioner och transporterades till godkänd mottagningsstation. Betong, 
lättbetong, tegel och betongsten från fastigheten krossades på plats och las på av 
beställaren anvisad upplagsplats.   
 
Beställaren hade utsett extern kontrollansvarig för rivningsarbetet och dokumentation av 
rivningen (ÅF). Vibrationsmätare installerades under rivningen. Högsta tillåtna värde var 3 
mm/s, högst värde som registrerat var 2,85 mm/s. Vid packning skedde kontroll av mätning 
löpande. Besiktning av skorstenar samt sprickbildning på granfastigheter utfördes före och 
efter entreprenaden.  
 

Bild 6 Rivning 
 
Fraktioner som uppkom under rivningsarbete sorterades på plats i containrar samtliga 
fraktioner har omhändertagits av godkänd mottagare. 
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Bild 7 Rivning 
 
Underlaget med specifikationer vikter, mottagare m.m för rivningen granskades inför 
slutbesiktningen av beställaren utsedd kontrollansvarig (ÅF) underlaget godkändes vid 
slutbesiktningen.  
 
Pärm med underlag lämnas till beställaren. 

4.4  Återställande av område 
Vid återställning av området var det tänkt att nyttja massor från södra området till 
återställning i norra området. Analysresultaten från södra området visade att uppschaktade 
massorna låg inom Naturvårdsverkets riktlinjer för Mindre Känslig Markanvändning, men 
uppschaktade massor från södra området var inte av rätt beskaffenhet. Beställaren 
beslutade att inte använda massorna till återfyllnad inom norra området utan massorna 
lades på anvisad plats inom området. Nya ersättningsmassor (morän) anskaffades från 
extern naturtäkt till återfyllnad inom södra området. 
 
Som återställningsmaterial inom norra området användes krossad betong, tegel och 
betongsten från fastigheterna som rivits, terrassering utfördes mot väg för att frigöra 
ytterligare fyllnadsmassor. Vid återställning av schakt som låg i närhet till grannfastighet 
utfördes vibrationsmätning.  
 



  Slutrapport, Sanering Sjöparken Alvesta kommun 
  2011 
   

   

2011-12-19   Sidan 11 av 12 

 
 
Externt inkörda återfyllnads moränmassor redovisas i bilaga 5. 
 
Analysprotokoll återfyllnads moränmassor redovisas i bilaga 6. 
 
Packningsprotokoll redovisas i bilaga 7.  

5 Provtagning och analys 

När förmodat rent område nåtts genomfördes provtagning av schaktbotten- och vägg. Prov 
från botten togs genom att ta delprov från 5-7 platser i botten, som blandades till ett 
samlingsprov. Varje samlingsprov representerade 1st botten ruta à 10x10 m. Prov från 
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schaktvägg togs genom att prov togs diagonalt över schaktväggen för att representera en 
vägg om 10 meters längd och 0,5 m i djupled. 

Provtagning utfördes av SAKAB:s miljökontrollant och med hjälp av grävmaskin med gps –
visning (maskinstyrningen) för skopan. Gps:en säkerhetsställde att provtagningen utfördes 
inom rätt provruta. 

Samlingsproven skickades till laboratorium (eurofins) som är ackrediterat för de aktuella 
analyserna. När analyssvaren understeg saneringsmålen avslutades saneringen av det 
aktuella området. När saneringsmålen överstegs fortsatte saneringen i det aktuella området 
till dess att saneringsmål understegs.  

6 Möten, löpande kontroller och dokumentation 
 

Byggmöten hölls löpande. Protokoll finns i bilaga 8. 
 
Skyddsronder har genomförts under projekt finns i pärm Rivningsunderlag 
 
Slutbesiktningsprotokoll, se bilaga 9  
 
Dagböcker överlämnas till beställaren, bilaga 10. 
 
Rivningsunderlag (pärm) överlämnas till beställaren (ÅF), bilaga 11. 

7 Avvikelser 
Projektet har genomförts enligt upprättad Miljö- och kvalitetsplan som har sin grund i 
projektets egenkontrollprogram. Händelser under projektets gång som föranledde åtgärder 
hanterades med berörda partner på byggmötena. 
 
Korrelation mellan XRF och acckrediterade analyssvar var ej möjlig pågrund av att 
föroreningshalterna var låga. Detta innebar att samtliga prover skickades till externt 
laboratorium acckrediterade för de analyser som var aktuella. 
 
Följande område (rutor) på södra delen, öster om provgropar schaktas ej i sin helhet då 
provgropar i rutor M1 och H5 påvisar värden under känslig markanvändning (KM). Det gäller 
följande rutor: H1-4, I5, K1-5, L1-6, M3-5 och N3. 
  
Följande område schaktas ej i sin helhet då provgropar i B6, H9,C7 och F7 påvisar värden 
under mindre känslig markanvändning (MKM). Detta gäller följande rutor: A4-7 och B4-7, C5-
7, D5-7, E5-7, F-5-7, G6-7, H 6-8, i 6-8, K6-8 och L6-7.  


