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Sammanfattning
Näsudden har påverkats kraftigt av atmosfärisk deposition och marken innehåller höga
halter av metaller, främst arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink. De höga halterna
förväntas härstamma från Rönnskärsverken som sedan år 1930 varit en av Sveriges
största utsläppskällor av svaveldioxid och metaller till luft. Idag utgör utsläppen av
metaller ca 1% av utsläppen på 1970-talet.
Skellefteå kommun avser att detaljplanera området Näsudden i Skelleftehamn för
industriändamål. Uppdraget omfattar en riskbedömning inom delar av Näsudden som
ska detaljplaneras och exploateras för industriändamål. Resultatet från
riskbedömningen kommer att ligga som grund för en åtgärdsutredning som planeras
pågå under år 2022 och 2023. Parallellt med åtgärdsutredningen kommer ny teknik för
efterbehandling av förorenad mark att utvärderas i samarbete med bland annat Luleå
tekniska universitet. Aktuellt uppdrag har även omfattat kompletterande
undersökningar av ytlig mark inom detaljplanområdet.
De högsta halterna av föroreningen i området är lokaliserad i det ytliga organiska
skiktet, som innehåller halter av arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink
överskridande Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall. Underliggande mineraljord
innehåller främst förhöjda halter av arsenik, men även övriga metaller har spridit sig
neråt i markprofilen, vilket visar att metallerna lakar ut från det organiska skiktet till
underliggande jord. Vid anläggandet av industriområdet förväntas området att jämnas
ut för att få en plan yta, den ytliga föroreningen kan då antingen schaktas bort eller
övertäckas. För att få en bättre och mer realistisk bild av vilka risker föroreningen på
Näsudden medför med hänsyn till planerad markanvändning, har platsspecifika
riktvärden beräknats för de parametrar som påträffats över mindre känslig
markanvändning.
Riskbedömningen med hänsyn till de platsspecifika riktvärdena visade att 90:e
percentilen av arsenik överskrider den akuttoxiska haltgränsen i både det organiska
skiktet och i mineraljorden. Även andra hälsoriskbaserade riktvärden överskrids vad
gäller arsenik och bly, vilket utgör en risk för människor som kommer i kontakt med
det förorenade materialet. Eventuella schakt- och markarbeten inom industriområdet
kan alltså innebära en framtida risk för exponering om föroreningar lämnas kvar och
täcks över. Vad gäller kvicksilver så kan inandning av ånga vara en risk om byggnader
där människor vistas mer än tillfälligt anläggs i området (exempelvis kontor).
För samtliga metaller i det organiska skiktet gäller att 90:e percentilen överskrider
riktvärdet för skydd av markmiljö och skydd av grundvatten. Det innebär att
markorganismer påverkas i sådan utsträckning att ett fungerande ekosystem inte är
möjligt. Markens skyddsvärde i området bedöms dock som lågt på grund av den
historiska påverkan av atmosfärisk depositionen av metaller från Rönnskärsverken,
samt att marken detaljplaneras för industriändamål. Påvisade koncentrationer av
metaller överskrider även riktvärdet för skydd av ytvatten vilket innebär en belastning
på recipient.
Mängden förorening och volymen förorenade massor inom Näsudden är sammantaget
mycket stor. Enligt Naturvårdsverket är tiotals kilo en mycket stor mängd förorening
för ämnen med mycket hög farlighet. Som jämförelse uppskattas mängden arsenik till
46 ton, bly 90 ton och kvicksilver 500 kg. Det rör sig om mycket stora volymer
förorenade massor och mycket stora mängder föroreningar med mycket hög farlighet
som utgör en risk för hälsa och miljö. Den totala mängden förorening som på lång sikt
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kan spridas till Bottenviken är mycket stor, även om föroreningen sprids ut till låga
koncentrationer i havet.
Lakförsöken visar att den totala utlakningen från mineraljorden är större än från det
organiska skiktet. Detta trots att föroreningshalterna är betydligt högre i det organiska
skiktet. Det beror bland annat på att massan mineraljord är mycket större än massan
organiskt material samt att metallerna inte binder lika hårt till mineraljorden och
därmed lakar i större utsträckning.
Eftersom riskbedömningen visar på en stor risk för hälsa och miljö bör risken
reduceras till den grad att den blir acceptabel. För att riskerna ska bli acceptabla
bedöms åtgärder av källan till föroreningen vara nödvändig. Det innebär att det
organiska skiktet, men även den översta decimetern eller de översta decimetrarna av
mineraljorden åtgärdas. Det skulle innebära att maxhalter och risken för intag av jord
och akuttoxisk förgiftning av arsenik reducerades. Vidare att mängden föroreningar
med hög och mycket hög farlighet till stor del skulle reduceras, vilket minskar
spridning och belastning på Bottenviken.
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1

Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

AFRY har på uppdrag av Skellefteå kommun utfört föreliggande riskbedömning av
föroreningssituationen på Näsudden. Näsudden är belägen inom fastighet
Skelleftehamn 2:7, i Skellefteå kommun. Området har påverkats kraftigt av
atmosfärisk deposition och marken innehåller höga halter av metaller, främst arsenik,
bly, koppar, kvicksilver och zink. Växtligheten är tydligt påverkad av föroreningarna
och själva växtskiktet med lavar och ris saknas i stora delar på Näsudden. De höga
halterna förväntas härstamma från Rönnskärsverken som sedan år 1930 varit en av
Sveriges största utsläppskällor av svaveldioxid och metaller till luft. Idag utgör
utsläppen av metaller ca 1% av utsläppen från 1970-talet, detta med hjälp av modern
reningsteknik.
Skellefteå kommun avser att detaljplanera området Näsudden i Skelleftehamn för
industriändamål. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2018, men har ändrats
eller pausats sedan dess. I det tidigare arbetet tog Tyréns AB fram riskbedömning och
åtgärdsförslag för hantering av den förorenade ytliga jorden inom en del av aktuellt
område. Tyréns AB tog även fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till
planhandlingen för detaljplanen.
AFRY reviderar nu den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen (plan-MKB) till den
aktuella detaljplanen. Vidare reviderar AFRY riskbedömningen (rådande dokument)
och åtgärdsutredningen med hänsyn till det nya detaljplanområdet.
Syftet med riskbedömningen är att identifiera risker för hälsa och miljö utifrån
planerad markanvändning samt eventuella behov av åtgärder.
Uppdraget har utförts i samarbete med Professor Jurate Kumpiene och forskargruppen
Avfallsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Universitet har utfört analyser på jorden
från Näsudden i syfte att bedöma markens kemiska egenskapen kopplat till risker för
hälsa och miljö. En annan underkonsult med expertkompetens i projektet har varit
Jakob Slottner på Johan Helldén AB.

2

Projektbeskrivning och genomförande

Uppdraget omfattar en riskbedömning inom delar av Näsudden som ska detaljplaneras
och exploateras för industriändamål. Resultatet från riskbedömningen kommer att
ligga som grund för en åtgärdsutredning som planeras pågå under år 2022 och 2023.
Parallellt med åtgärdsutredningen kommer ny teknik för efterbehandling av förorenad
mark att utvärderas i samarbete med bland annat Luleå tekniska universitet. Aktuellt
uppdrag har även omfattat kompletterande undersökningar av ytlig mark inom
detaljplanområdet.
Uppdraget kan delas in i följande moment:
1. Sammanställning av tidigare undersökningar.
2. Kompletterande undersökningar inom detaljplaneområdet:
•
Provtagning av ytlig mark för analyser med avseende på metaller
•
Omfattande fältmätningar med XRF på olika djupintervall
•
Provtagning av ytlig mark för lakförsök
3. Provtagning av ytlig mark för stabiliseringsförsök och bedömning av
lakningsegenskaper i samarbete med Luleå tekniska universitet
4. Resultatrapporter
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5. Riskbedömning
6. Beräkning av platsspecifika riktvärden
7. Bedömning av riskreducering

2.1

Avgränsningar

Området som har undersökts samt bedömts är ca 100 hektar stort och sammanfaller
med det område som ska detaljplaneras för industriändamål inom Näsudden. Hela
Näsuddens landområde är således inte inkluderad i föreliggande riskbedömning.

3

Områdesbeskrivning

Det aktuella detaljplanområdet är beläget ca 2 mil öster om Skellefteå, i Skellefteå
kommun, Västerbottens län (Figur 1). Planområdet har en yta på knappt 100 hektar
och är lokaliserat på Näsudden i utkanten av tätorten Skelleftehamn (Figur 2).
Fastigheten ägs av Skellefteå kommun. På Näsuddens södra del löper Näsuddsvägen
som leder ut mot oljehamnen och lotsstationen. På Näsuddens norra del ligger ett
stugområde och en småbåtshamn. Den västra delen av Näsudden angränsar till ett
villaområde (Sandhammargatan och Stengatan) och från detta finns grusvägar som
bland annat leder ut till storgrundets fritidsområde. Den södra delen av udden
angränsar till Kallholmsfjärden som skiljer Näsudden från Rönnskär.

Figur 1. Översiktskarta där aktuellt
detaljplanområde är inringat med röd ellips.
Skellefteå syns till väst på kartan (Eniro,
2021).

3.1

Figur 2. Layout av förslag på det aktuella
detaljplanområdet på Näsudden (Skellefteå
kommun, 2022).

Historik

År 1912 stod hamnen i Skelleftehamn klar och på Norra sidan av Kallholmsfjärden
ligger Näsudden och oljehamnen. Enligt Figur 3 fanns flertalet cisterner i oljehamnen
under 1950-1960-talet, likaså ett stugområde längst öst på Näsudden. Under nämnda
år fylldes kustlinjen ut söderut men även bakom cisternerna i oljehamnen. På södra
sidan av Kallholmsfjärden från Näsudden ligger Rönnskärsverken. Industrin stod klart
1930 och har sedan dess bedrivit produktion av bland annat koppar, bly, svavelsyra,
silver och guld. Historiskt sett har Rönnskärsverken varit Sveriges största industriella
punktkälla för utsläpp av metaller till luft. Under åren har närområdet förorenats
genom bland annat atmosfärisk deposition. Redan några år efter starten
uppmärksammades skador på skog och gröda i närområdet. Utsläppen var som högst
under 1940-talet och har sedan dess minskat drastiskt. Idag utgör utsläppen av
metaller ca 1% av utsläppen från 1970-talet, detta med hjälp av modern
reningsteknik.
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Figur 3. Historiskt flygfoto över det aktuella arbetsområdet från 1955-1967 (Eniro, 2021).

3.2

Nuvarande verksamhet

Idag används Näsudden som industriområde och rekreationsområde. Inom
undersökningsområdet finns grusvägar, naturlig skogsmark, deponier, utfyllda
områden och upplag för bland annat järnsand, se Figur 4. I figuren kan ses att
stugområdet längst österut på Näsudden är rivet och att det har anlagts fler
utfyllnadsområden, varav en stor deponi och två små. Sedan flygfotot 1955-1967 har
det även uppkommit en ny grusväg, nya byggnader, cisterner, samt upplag av
järnsand och bergkross.

Figur 4. Flygfoto över det aktuella arbetsområdet från 2021 (Eniro, 2021).
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3.1

Geologi och hydrogeologi

Enligt SGU:s karteringar (SGU, 2022) utgörs den naturligt avlagrade jordarten inom
den aktuella fastigheten främst av morän men även berg och svallsediment (grus och
block). En stor del av det aktuella undersökningsområdet består av fyllnadsmaterial,
främst kring kustlinjen men också kringliggande oljehamnen. Inom området ligger
olika typer av utfyllnadsområden, bland annat tre deponier bestående av främst
siporex (lättbetong). Jorddjupet i undersökningsområdet uppskattas enligt underlag
från SGU till 0 meter. Bergarten utgörs i detta område av granitoid och underordnad
syenitoid samt metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och/eller sulfidförande skiffer,
paragnejs, migmatit, kvartsit och amfibolit (SGU, 2022).
Enligt SMHI ligger undersökningsområdet inom tre olika delavrinningsområden som
mynnar ut i Skelleftebukten, Hålfjärden samt Skelleftehamnsfjäden (SMHI, 2021).
Näsudden är belägen på nivån ca 0 - 20 meter över havet och i området ligger
grundvattenytan mellan 1,1 och 2,2 meter under markytan (Tyréns, 2019).
Grundvattennivån följer uppskattningsvis topografin som generellt faller från de
centrala delarna av Näsudden mot strandlinjen som sträcker sig runt udden. Aktuellt
område på Näsudden kan förenklat delas in i olika avrinningsområden där yt- och
grundvattenvatten från den norra halvan av Näsuddenden flödar mot norr och vatten
från de södra och östra delarna rinner mot syd respektive öst. Dessutom finns grävda
diken, utfyllda områden etc. som påverkar hur yt- och grundvatten flödar inom
området. Grundvattenytans nivå varierar naturligt under året med ett förväntat
årsmaximum strax efter snösmältningen på våren eller i samband med kraftig
nederbörd. Årsminimum för grundvattenytans nivå är under vinterhalvåret (Tyréns,
2019).

3.2

Topografi

Inom området finns en tydlig nivåskillnad. I den västra delen av området ligger högsta
punkten som består av berghällar på en nivå av drygt 20 meter över havet, se Figur 5.
Markytan lutar därifrån åt alla väderstreck. De centrala delarna av Näsudden har
generellt en högre marknivå (8-10 meter över havet) som sluttar ner mot strandlinjen
som sträcker sig runt Näsudden. På höjdplatåerna och i de brantare sluttningarna
påträffas berg i dagen. I svackorna på höjdplatåerna ligger mycket sten samt block
och längre ner i landskapet påträffas grus, grusig sand och sand. Området är tydligt
svallat, vilket innebär att de finare jordfraktionerna är helt eller delvis utsköljda och
de större fraktionerna, såsom grus, sten och block har blivit kvar.
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Figur 5. Karta med terrängskuggning som illustrerar höjder samt markens lutning inom
Näsudden.

Området är stort och varierar därför kraftigt i höjdnivå, markskikt och växtskikt. Vissa
delar består av mycket tät och svårtillgänglig skog, medan andra platser är mer
öppna. Trädskiktet består främst av tall och gran, men även björkar. Många granar är
iögonfallande breda närmast marken och på björkarna påträffas mindre lavar än
vanligt. Området består av ett mycket glest bottenskikt av mossor, lavar och svampar.
Det finns heller inget tydligt fältskikt då det generellt saknas ris som blåbär och lingon.
Det organiska skiktet består främst av barr men på vissa ställen även löv. Det ligger
mycket grenar, kottar och rötter på marken, även stubbar och döda träd som inte har
förmultnat. Dessa är oftast svarta och relativt porösa. I Figur 6 och Figur 7 redovisas
bilder från undersökningsökningsområdet.

Figur 6. Bilder från undersökningsområdet (kontrollruta J7 och J5).
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Figur 7. Bilder från undersökningsområdet (kontrollruta K5 och K7).

3.3

Jordlagerföljd

Höjdnivåerna i området varierar och därför även jordlagerföljden. Generellt kan ses att
det översta skiktet består av organiskt material vars mäktighet är ca 2-15 cm, med
undantag i de branta sluttningarna där berg i dagen påträffas. Fastheten på det
organiska skiktet skiljer sig i området, på vissa ställen är det mycket luckert och på
andra mer kompakt. Under det organiska skiktet påträffas ofta mineraljord, i form av
blekjord och rostjord. Mäktigheten på mineraljorden varierar inom området och är
ibland mindre än 10 cm och ibland mer än 15 cm. Under mineraljorden påträffas ofta
större block och sten. I utspridda delar av området påträffas grus, sten, block eller
berg direkt under det organiska skiktet och mäktigheten på dessa lager har inte
undersökts. I Figur 8 redovisas bilder på jordlagerföljden inom undersökningsområdet.

Figur 8. Bilder på jordlagerföljden i undersökningsområdet (kontrollruta K5 och K7).
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4

Tidigare undersökningar

Tidigare undersökningar av föroreningssituationen på Näsudden genomfördes under
2016-2018. Dessa ligger som grund för den MKB som togs fram till den tidigare
detaljplanen över Näsuddens industriområde (Tyréns, 2018a). Näsudden har delats in i
delområden och dessa innefattar naturmark, det stora deponiområdet, de små
deponierna, Rudtjärnen och oljehamnen.
Provtagning av den naturliga skogsmarken på Näsudden utfördes 2016 och 2018
(Tyréns 2018). Undersökningarna påvisar mycket höga metallhalter, framför allt
arsenik men även bly, koppar och zink. Höga arsenikhalter påträffades även norr- och
väster om planområdet, även om tendenser till sjunkande halter kunde ses norrut
(Tyréns, 2018a). Halter av dioxiner och PCB påträffades över naturvårdsverkets
riktvärde för KM, men under MKM (Tyréns, 2019). Resultaten från lakförsök visar att
utlakningen av arsenik är så hög att materialet vid deponering klassas som farligt
avfall. I vissa prover klassas även materialet som farligt avfall vad gäller antimon och
organiska ämnen, DOC och TS-halt för lösta ämnen (Tyréns, 2019). Dessa lakförsök är
dock utförda på ett material som inte är representativt för den jord som behöver
åtgärdas och kompletterande undersökningar bör därför genomföras (Tyréns, 2019).
I cisternområdet har mycket höga metallhalter påträffats i markytan som ligger i nivå
med naturmarken. På vissa platser påträffades även fyllnadsmaterial (mörk sand och
gult material) som innehåller ännu högre metallhalter. Låga halter av petroleumämnen
påvisades både vid markytan och på större djup, riktvärdet för mindre känslig
markanvändning (MKM) överskreds enbart vid en provtagningspunkt.
Den blockrika marken och närheten till berg har gjort det svårt att sätta
grundvattenrör i vissa delar av området. De grundvattenundersökningar som utförts
har påvisat förhöjda halter av främst arsenik men även bly, kadmium, zink och nickel.
Detta indikerar en utlakning av metaller till grundvattnet. BTEX, alifater, aromater och
PAH har inte påträffats i några högre halter i grundvattnet (Tyréns, 2019). I ett
grundvattenrör installerat i naturmarken 2018 påträffades 300 ug/l arsenik. Detta kan
jämföras med SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för
grundvatten (SGU-FS 2013:2) där arsenikhalter ≥10 µg/l är klassat som mycket hög
halt, vilket även är riktvärdet för arsenik i dricksvatten. Naturvårdsverkets
tillståndsindelning av förorenat grundvatten (Naturvårdsverket, 1999) anger att halter
överstigande 50-150 µg/l är klassat som måttligt allvarligt och halter 150-500 µg/l är
klassat som allvarligt. Medelhalten av arsenik i grundvattnet från samtliga 27
grundvattenprov på Näsudden (2016-2018) är 73 µg/l, se en sammanställning av
analysresultaten i Resultatrapport för detaljplan (Tyréns, 2018b). Spridningen är dock
stor mellan olika provtagningstillfällen och beräknad standardavvikelse är 100 µg/l.
Generellt har utmärkande höga arsenikhalter i grundvattnet påträffats i utkanten av
det stora deponiområdet norrut, mellan 150-340 µg/l (Tyréns, 2018b) se Figur 9.
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Figur 9. Lokalisering av grundvattenrör inom området. Karta hämtad från Tyréns (2018b).

Inom området finns 3 deponier, varav en stor lokaliserad norr om oljehamnen och två
små österut på Näsudden. Samtliga består av siporex (lättbetong) från en siporexfabrik som tidigare fanns på området. I den stora deponin påträffades endast höga
föroreningshalter sporadiskt. I det övre området visar ca 10% av utförda analyser på
halter över de generella riktvärdena för MKM och i det nedre området överskrider ca
30% av analyserade prover MKM. De förhöjda halterna ligger i anslutning till tidigare
markyta och föroreningsorsaken antas därför vara historiskt luftnedfall (Tyréns,
2018b). I de små deponierna österut på Näsudden överskrids det generella riktvärdet
för MKM (arsenik) i ca 40% av analyserna. Halter >100 mg/kg TS påträffades i
anslutning till tidigare markyta eller i nuvarande ytskikt. I samtliga deponiområden
visar övriga metaller färre prov med halter över MKM och arsenik är därför det
begränsande ämnet (Tyréns, 2018b). Laktester utfördes på ett antal prover med
förhöjda totalhalter. Resultaten visar att lakbarheten ökar om deponimaterial blandas
med siporex, samt att siporex ökar pH i lakvätskan. Detta innebär att lakbarheten av
arsenik ökar när jorden blandas med siporex. Deponimaterial som inte blandats med
siporex klassas som icke farligt avfall, och lakningen för de flesta metaller motsvarar
inert avfall (Tyréns, 2018b).
Under 2018 utfördes sediment- och ytvattenprovtagning i Rudtjärnen, lokaliserad strax
väster om planområdet (Tyréns, 2018b). Resultatet visar att vattendraget är tydligt
påverkat av omgivningen. I bottensedimenten påträffades höga halter av arsenik, men
även kadmium, koppar, bly och zink. I ytvattnet påträffades mycket höga halter av
bly, arsenik, koppar och zink (Tyréns, 2018b). Rudtjärnen är påverkad av
föroreningshalterna i omgivande jord och sannolikt även av historiska luftnedfall
(Tyréns, 2018a).
Väster om oljehamnen finns ett område vilket idag används som upplag av järnsand.
Området sanerades under 2020 och ett platsspecifikt riktvärde för arsenik togs fram
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av Skellefteå kommun. Riktvärdet styrs av bakgrundshalten i området som beror på
tidigare utsläpp från Rönnskärsverken (Skellefteå kommun, 2017). Det framtagna
riktvärdet är 100 mg/kg, vilket är 4 ggr högre än det generella riktvärdet för MKM.
Efter saneringen av upplagsområdet var medelvärdet av uppmätt arsenikhalt i
schaktbotten 94 mg/kg TS (Skellefteå kommun, 2016). Halter av övriga ämnen låg
med god marginal under de generella riktvärdena för MKM efter saneringen. Under
saneringen transporterades totalt 4420 ton förorenad jord till extern deponi och man
sorterade ut 13409 ton sten (Tyréns, 2019).

5

Kompletterande undersökningar

2021 genomförde AFRY ett antal undersökningar på naturmarken inom föreslaget
detaljplaneområde på Näsudden, se Figur 10. Syftet med undersökningarna var att
insamla mer information om föroreningssituationen till föreliggande riskbedömning
samt fortsatt projektering av tänkbara åtgärdsmetoder. Undersökningarna utfördes på
uppdrag av Skellefteå kommun och innefattade sammanfattningsvis följande moment:
•
•
•
•

Provtagning av ytlig mark inom 32 kontrollrutor som representerade
46 hektar för analyser med avseende på metaller
Fler än 150 fältmätningar med XRF på olika djupintervall
Provtagning av ytlig mark för lakförsök
Provtagning av ytlig mark för stabiliseringsförsök och bedömning av
lakningsegenskaper i samarbete med Skellefteå kraft och Luleå
tekniska universitet

Figur 10. Områdesindelning på Näsudden. Aktuellt undersökningsområde (2021) är markerat med
rött.

Undersökningsområdet delades upp i kontrollrutor á 150x150 meter, se Figur 11.
Totalt undersöktes 32 kontrollrutor inom området. De kontrollrutor som hade <50%
yta inom undersökningsområdet, eller bestod av <50% naturlig skogsmark
undersöktes inte. Fältmätningar genomfördes med hjälp av en XRF (X-ray
fluorescence) i det organiska skiktet samt i mineraljord på nivåerna 0,02 m, 0,05 m,
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0,07 m och 0,15 m. Prover från 8 utspridda kontrollrutor skickades in till laboratorium
för analys av metaller och lakförsök. För samtliga resultat från den kompletterande
undersökningen se separat rapport ”Markundersökning på Näsudden, Skellefteå
kommun” (AFRY, 2022).

5.1

Resultat fältmätningar och analyser

Resultatet påvisade mycket höga metallhalter i det organiska skiktet vars mäktighet
varierade mellan 2-15 cm. Inom hela undersökningsområdet överskreds
Naturvårdsverkets (NV) riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) i det
organiska skiktet. I övervägande del av kontrollrutorna påträffades även halter
överskridande Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (FA), se Figur 11. Vid
jämförelse mot rekommenderade koncentrationsgränser för respektive ämne
överskred bly, arsenik, koppar, zink och kvicksilver FA i området. För kontrollrutor där
samtliga halter understeg riktvärdet för FA har en sammanställning av de farliga
egenskaperna gjorts enligt Avfall Sveriges metod. Sammanställningen visar att
ytterligare 4 kontrollrutor klassas som FA (I4, I8, G11, F11).

Figur 11. Metallhalter i det organiska skiktet mätt med XRF. Provpunkternas lokalisering redovisas
i aktuell kontrollruta och punkterna är färgkodade efter uppmätta halter samt aktuella riktvärden
(MKM eller FA). Aktuellt undersökningsområde (2021) är markerat med rött.

I mineraljorden direkt under det organiska skiktet återfanns betydligt lägre halter av
metaller, inga halter överskridande Avfall Sveriges haltgräns för FA. Inte heller vid
sammanställning av farliga egenskaper enligt Avfall Sveriges metod. Arsenik
påträffades dock överskridande MKM i övervägande del av alla kontrollrutor. I den
underliggande jorden (avg, 0,15 m) påträffades enbart förhöjda halter av arsenik
överskridande MKM. Detta tyder på att ämnet lakar från det organiska skiktet och
sedan mineraljorden. I Figur 12 redovisas medelvärden baserade på data från hela
undersökningsområdet i de olika nivåerna. De medelhalter som överskrider MKM vid
XRF-mätning är arsenik, bly, koppar, zink och kvicksilver. Kvicksilver är enbart
detekterbart med i det organiska skiktet (18,5 ppm och 21 mg/kg Ts analyserat på
lab) och redovisas därför inte i figuren.
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Figur 12. Medelhalter av arsenik, bly, koppar och zink i de olika nivåerna: organiskt skikt,
mineraljord (0-0,1 m) och avgränsningsmätning (0,15 m). Medelvärdena baseras på XRFmätningar och analysresultat (LAB) från hela undersökningsområdet. Naturvårdsverkets riktvärde
för MKM redovisas med gult och Avfalls Sveriges haltgräns för farligt avfall med rött.

Matjord
Stora mängder matjord påträffades längst österut på Näsudden i ett gammalt
stugområde. Medelvärden av alla XRF-mätningar tyder på förhöjda halter arsenik,
koppar och kvicksilver, överskridande MKM i matjorden. I en handgrävd provgrop
påträffades det naturliga organiska skiktet direkt under matjorden. Det organiska
skiktet lokaliserat under matjorden överstiger haltgränsen för FA. Fyllnadsmassorna
ligger därmed troligen direkt på den naturliga marken i hela området.

Korrelation mellan analysresultat och XRF-mätning
För att verifiera uppmätta halter från XRF-mätningar i fält skickades utvalda jordprover
från området till ackrediterat laboratorium för analys av metaller.
Korrelationskoefficienter för respektive ämne i det organiska materialet och i
mineraljorden redovisas i Tabell 1. Korrelationskoefficienterna redovisar styrkan på
korrelationen mellan XRF-mätningar (ppm) och laboratorieresultat (mg/kg TS). Värden
nära -1 eller 1 innebär att korrelationen är starkt negativ eller starkt positiv och ett
värde nära 0 innebär att det inte finns något samband mellan faktorerna.
Korrelationskoefficienterna nedan är beräknade på analysresultat från 8 punkter i
undersökningsområdet. XRF-mätningarna är gjorda på samma prover som skickats till
laboratorium för analys.
Generellt kan ses att XRF-mätningar och analysresultat korrelerar sämre i det
organiska skiktet än i mineraljorden, se Tabell 1. Det finns flera faktorer som kan
påverka resultatet vid XRF-mätning, där bland fukthalt och organisk halt (SGF, 2019).
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XRF-medelhalterna i det organiska skiktet kan därför antas vara underskattade, vilket
beräkningarna nedan styrker.
I mineraljorden är korrelationskoefficienten för bly 0,98, koppar 0,97 och zink 0,88,
vilket tyder på mycket starka positiva linjära samband. Uppmätta halter av kadmium,
kobolt, kvicksilver och nickel var i mineraljorden lägre än instrumentets
detektionsgräns och korrelationskoefficienter kan därför inte beräknas. Statistik kan
heller inte tas fram för barium då grundämnet inte kan analyseras med XRFen.
Tabell 1. Beräknade korrelationskoefficienter för samtliga analyserade ämnen i det organiska
skiktet och mineraljorden. Ämnen med uppmätta halter under detektionsgränsen redovisas med
streck. För Barium finns enbart analysresultat från laboratorium och korrelationskoefficienter kan
därför inte beräknas.
Ämne
Ämne
Korrelationskoefficient
Korrelationskoefficient
(organiskt skikt)
(mineraljord)
Arsenik

0,63

Barium

Arsenik

0,73

Barium

Bly

0,62

Bly

0,98

Kadmium

0,10

Kadmium

-

Kobolt

-

Kobolt

-

Koppar

0,58

Koppar

0,97

Krom

0,18

Krom

-0,43

Kvicksilver

-0,37

Kvicksilver

-

Nickel

0,34

Nickel

-

Vanadin

0,43

Vanadin

-0,35

Zink

0,59

Zink

0,88

5.2

Lakningsförsök

Laktest har utförts på flertalet samlingsprover från både det organiska skiktet och
mineraljorden. Utlakning av prover genomfördes vid L/S10 enligt standard EN
12457/2. Försöken visade generellt på högre utlakning av metaller och organiskt kol
från organisk jord jämfört med mineraljord, se Figur 13. Försöken visar att jord utifrån
lakbara halter i de flesta prov kan tas emot på deponier för icke-farligt avfall (IFA).
Organisk jord från vissa områden överskred dock IFA-gränsvärdet för arsenik, se Figur
13.

Riskbedömning Näsudden, Skellefteå kommun

Sida 16 (36)

Figur 13. Utlakning av utvalda ämnen från mineral (M) och organisk (O) jord (mg/kg TS) i
jämförelse med gränsvärden för avfall som mottas till deponier för inert avfall (IA) och icke-farligt
avfall (IFA).

Utlakning av organiskt kol var betydligt högre från organisk jord än från mineraljord, se
Figur 14. Gränsvärdet för inert avfall med avseende på DOC överskreds inte i något av
proverna. Halten av organiskt kol (TOC) är betydligt högre i det organiska skiktet (2850%, medelvärde 38%) än i mineraljorden (0,57-2,3%, medelvärde 1,5%).
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Figur 14. Utlakning av totalt kol (TC), löst organiskt kol (DOC) och oorganiskt kol (IC) i samtliga
prover.

De flesta proverna hade pH nära ett neutralvärde utom ett prov som var ganska surt
(I 5/I 7 O), se Tabell 2. Enligt deponeringsdirektivet får avfall som har pH värde under
6 inte deponeras på deponier för icke-farligt avfall.
Tabell 2. pH, elektrisk konduktivitet (EK) och redox potential (Eh) i lakvatten från samtliga
prover.
pH

EK, µS/cm
Medel

St av

Eh, mV

Medel

St av

Medel

St av

I 5/I 7 M

6.7

0.1

23.1

3.6

128.0

5.2

I 5/I 7 O

4.2

0.0

77.4

7.3

267.2

6.0

K 3/L 7 M

6.7

0.1

25.2

6.1

132.5

11.4

K 3/L 7 O

6.5

0.0

62.9

7.5

190.0

9.3

F 10/I 9 M

6.5

0.9

18.5

1.8

139.8

16.9

F 10/I 9 O

7.0

0.1

68.3

11.9

126.6

14.0

G 11/H 12 M

6.4

0.4

17.1

2.9

171.8

16.3

G 11/H 12 O

6.7

0.2

75.8

6.4

152.4

17.3

Fördelningskoefficienten (Kd) är ett mått på hur stor adsorptionsförmåga en jord har
för ett ämne och beskrivs med formeln Kd. Ett lågt Kd-värde visar på en hög lakbarhet
och ett högt Kd-värde anger en låg lakbarhet. Beräknade värden är beroende av
föroreningshalterna och utlakningen från ett prov med en hög totalhalt kan därför vara
betydande trots ett högt Kd-värde. När flera Kd-värden från ett område sammanvägs
beräknas harmoniska medelvärden, se Tabell 3. Vanliga medelvärden kan underskatta
den faktiska lakningen och ge för låg vikt till enskilda prover med högt K d -värde
(Naturvårdsverket, 2009).
Tabell 3. Harmoniska medelvärden av fördelningskoefficienten (Kd) för arsenik, kadmium, koppar,
bly och zink i det organiska materialet respektive mineraljorden.
Harmoniskt
Enhet
Arsenik
Koppar
Bly
Zink
medelvärde
Organiskt material

l/kg

2159

12718

61091

1994

Mineraljord

l/kg

1406

2668

8653

9702
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6

Föroreningssituation
6.1

Föroreningsämnen

Föroreningarna, som härrör från historiskt luftutsläpp från Rönnskärsverken, består
främst av arsenik, bly, koppar, zink och kvicksilver. Metallerna arsenik, bly och
kvicksilver har samtliga enligt Naturvårdsverkets bedömning mycket hög farlighet. I
samma bedömning har koppar hög farlighet medan zink har måttlig farlighet.
Arsenik är akuttoxiskt och vid kortvarig exponering kan en rad olika
förgiftningssymptom som exempelvis ödem, leverförstoring, irritation av slemhinnor,
kräkningar, diarréer, kramp, smärta med mera kan uppkomma. Arsenik är klassat som
cancerframkallande och långvarig exponering kan ge upphov till tumörer på hud,
lunga, lever, njurar, prostata och urinblåsa. Arsenik är mycket toxiskt för
vattenlevande organismer och kan även vara toxiskt för växter (Naturvårdsverket,
u.å).
Bly är redan vid mycket låga doser giftig för människor och andra organismer. För
människor (främst foster och små barn) och djur kan bly ge skador på nervsystemet.
Blyförgiftning kan också leda till blodbrist (Naturvårdsverket, u.å).
Koppar är i höga halter skadligt för vattenlevande organismer. Koppar är
livsnödvändigt för människor, djur och växter, och såväl underskott som överskott av
koppar kan ge negativa hälsoeffekter (Naturvårdsverket, u.å).
Kvicksilver är giftigt för djur samt miljö och kan inte brytas ned utan lagras i mark,
vatten och i levande organismer. Kvicksilver kan ge skador på hjärnan och det centrala
nervsystemet hos människan (Naturvårdsverket, u.å).
Zink kan i allt för höga halter vara giftigt för växter och djur, främst vattenlevande
organismer (Naturvårdsverket, u.å).

6.2

Föroreningens utbredning

Föroreningarna finns enligt utförda undersökningar inom i stort sett hela Näsudden.
Även i naturområden utanför Näsudden har höga metallhalter påträffats.
Föroreningarna förekommer ytligt, där högst metallhalter påvisats i det organiska
skiktet som i stora delar av området utgör markytan. I utfyllda områden (deponier och
områden som fyllts ut med matjord) har det organiska materialet täckts över och
markytan samt underliggande utfyllnadsmassor innehåller lägre halter än i det
organiska skiktet som tidigare utgjort markyta (Tyréns, 2018b).

Föroreningar i organiskt material
Föroreningarna förekommer ytligt, där högst metallhalter påvisats i det organiska
skiktet. Halter av arsenik, bly, koppar, zink och kvicksilver överskridande Avfall
Sveriges haltgränser för farligt avfall (FA) har påträffats på flertalet platser vid
undersökning utförd av AFRY i oktober-november 2021, se Figur 11.

Föroreningar i mineraljord
I mineraljorden direkt under det organiska skiktet finns betydligt lägre halter av
metaller, vilket indikerar att de flesta metaller binder hårt i det organiska materialet
och inte lakar ut till underliggande skikt. Undantaget är arsenik som i utförda
undersökningar (AFRY, 2022) påvisats i halter överskridande MKM samt akuttoxiska
nivåer ner till 0,15 meters djup i mineraljorden.
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Föroreningar i grundvatten
Det har konstaterats att grundvattnet på Näsudden är starkt påverkat av arsenik, men
även bly, nickel, krom, vanadin, kadmium och zink (Tyréns, 2018b). BTEX, alifater,
aromater och PAH har inte påträffats i några högre halter, inte heller i närheten till
cisternområdet (Tyréns, 2019).

7

Riskbedömning

Syftet med en riskbedömning är att uppskatta vilka risker som föroreningssituationen
innebär idag och i framtiden, samt hur mycket eventuella risker behöver reduceras för
att oacceptabla effekter inte ska uppstå.
Föreliggande riskbedömning är främst baserad på resultaten från undersökningen
utförd av AFRY i oktober-november 2021 (Kapitel 5), där syftet var att undersöka
föroreningssituationen inom det planerade området för detaljplanen.

7.1

Föroreningskällor
Statistiska metoder

De statistiska beräkningarna från kompletterande undersökningar (2021) har utförts i
Excel med paketet Data Analysis. Underlaget innefattar 172 XRF-mätningar och 16
analysresultat från ackrediterat laboratorium. Medelvärde (AVERAGE), median (MEDIAN)
och standardavvikelse (STDEV.S) beräknas där standardavvikelsen anger den
genomsnittliga avvikelsen från variabelns genomsnitt. Beräknade
korrelationskoefficienter (CORREL) anger styrkan på det linjära sambandet mellan XRFmätningar och analysresultat från laboratorium. Korrelationskoefficienten varierar
mellan -1 och +1 där värden nära -1 anger att korrelationen är starkt negativ och
värden nära +1 anger att korrelationen är starkt positiv. Ett värde nära 0 innebär att
det inte finns något samband mellan faktorerna.
90:e percentilen (PERCENTILE.INC där k=0,9) används som ett representativt
jämförelsevärde med aktuella riktvärden och haltgränser i området. 90:e percentilen
representerar området genom att ta höjd för eventuella halter som inte påträffats vid
undersökningen med en säkerhet på 90%. Med 90:e percentilen avses att 90% av alla
uppmätta halter är lägre än beräknat värde och 10% av uppmätta halter är högre.

Beskrivning av föroreningens förekomst
Föroreningarna i området är främst lokaliserade i det organiska skiktet som har en
mäktighet på ca 2-15 cm. Den organiska jorden innehåller höga halter av metaller, i
många fall överskridande Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall (FA). Arsenik, bly,
koppar, kvicksilver och zink är de metaller som påträffats över haltgränsen för FA.
Mineraljorden innehåller halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden
för MKM men inte överskridande FA (AFRY, 2022). I mineraljorden dominerar arsenik
bland metallerna som överskrider MKM, vilket tyder på att ämnet lakat ut från det
organiska skiktet. Övriga metaller (koppar, bly och zink) förekommer endast i ett fåtal
punkter över MKM medan kvicksilver inte alls förekommer i halter över MKM i
mineraljorden. Detta indikerar att samtliga metaller undantaget arsenik binder hårt i
det organiska materialet och inte lakar ut till underliggande skikt.
I Tabell 4-Tabell 8 redovisas sammanställningar av halter i jordprov uttagna från det
organiska skiktet respektive mineraljorden (0-0,1 meter samt 0,1-0,15 meter).
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Tabellerna avser de ämnen som påträffats i halter överskridande FA inom
undersökningsområdet.
Tabell 4. Föroreningsnivåer av arsenik i olika djup. Tabellen redovisar både analysresultat från
ackrediterat laboratorium och resultat från XRF-mätning i fält.
Arsenik
Analysresultat
(mg/kg TS)

XRF-mätning
(ppm)

Högsta

2900

3100

90:e percentilen

2900

1200

Medel

1800

420

Median

1900

220

Standardavvikelse

960

580

Högsta

300

410

90:e percentilen

250

310

Medel

170

150

Median

170

140

70

110

FA ≥ 1000 mg/kg
MKM ≥ 25 mg/kg

Organiskt lager

Djup 0-0,1m
mineraljord

Standardavvikelse

Djup -0,15m
avgränsning

Högsta

220

90:e percentilen

210

Medel

130

Median

120

Standardavvikelse

60

Tabell 5. Föroreningsnivåer av bly i olika djup. Tabellen redovisar både analysresultat från
ackrediterat laboratorium och resultat från XRF-mätning i fält.
Bly
Analysresultat
(mg/kg TS)

XRF-mätning
(ppm)

Högsta

16000

15800

90:e percentilen

16000

6600

Medel

10300

3400

Median

10400

2800

4400

2900

Högsta

220

810

90:e percentilen

190

220

Medel

70

70

Median

30

20

Standardavvikelse

80

130

FA ≥ 2500 mg/kg
MKM ≥ 400 mg/kg

Organiskt lager

Standardavvikelse

Djup 0-0,1m
mineraljord

Djup -0,15m
avgränsning

Högsta

140

90:e percentilen

100

Medel

30

Median

20

Standardavvikelse

40
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Tabell 6. Föroreningsnivåer av koppar i olika djup. Tabellen redovisar både analysresultat från
ackrediterat laboratorium och resultat från XRF-mätning i fält.
Koppar
Analysresultat
(mg/kg TS)

XRF-mätning
(ppm)

Högsta

9500

10600

90:e percentilen

8200

4300

Medel

5300

2400

Median

5000

2200

Standardavvikelse

FA ≥ 2500 mg/kg
MKM ≥ 200 mg/kg

Organiskt lager

Djup 0-0,1m
mineraljord

2400

1700

Högsta

220

680

90:e percentilen

190

180

Medel

80

80

Median

20

30

Standardavvikelse

90

130

Högsta
Djup -0,15m
avgränsning

110

90:e percentilen

70

Medel

30

Median

20

Standardavvikelse

30

Tabell 7. Föroreningsnivåer av kvicksilver i olika djup. Tabellen redovisar både analysresultat från
ackrediterat laboratorium och resultat från XRF-mätning i fält.
* =under fältinstrumentets detektionsgräns på 3 ppm (beräknas på halva detektionsgränsen).
Kvicksilver
Analysresultat
(mg/kg TS)

XRF-mätning
(ppm)

Högsta

40

80

90:e percentilen

30

50

Medel

20

20

Median

20

1,5*

Standardavvikelse

10

20

Högsta

0,3

1,5*

90:e percentilen

0,2

1,5*

Medel

0,1

1,5*

Median

0,1

1,5*

Standardavvikelse

0,1

FA ≥ 50 mg/kg
MKM ≥ 2,5 mg/kg

Organiskt lager

Djup 0-0,1m
mineraljord

Djup -0,15m
avgränsning

0

Högsta

1,5*

90:e percentilen

1,5*

Medel

1,5*

Median

1,5*

Standardavvikelse
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Tabell 8. Föroreningsnivåer av zink i olika djup. Tabellen redovisar både analysresultat från
ackrediterat laboratorium och resultat från XRF-mätning i fält.
Zink
Analysresultat
(mg/kg TS)

XRF-mätning
(ppm)

Högsta

5600

4000

90:e percentilen

4300

2200

Medel

2500

1200

Median

2200

930

Standardavvikelse

1600

740

Högsta

160

310

90:e percentilen

130

180

Medel

80

90

Median

70

80

Standardavvikelse

50

70

FA ≥ 2500 mg/kg
MKM ≥ 500 mg/kg

Organiskt lager

Djup 0-0,1m
mineraljord

Djup -0,15m
avgränsning

7.2

Högsta

160

90:e percentilen

100

Medel

60

Median

50

Standardavvikelse

40

Spridning av föroreningar
Nuvarande och framtida transportvägar

Föroreningen bedöms framför allt spridas via infiltrerad nederbörd som perkolerar
nedåt i markprofilen ner till grundvattnet för att slutligen rinna till havet. När
regnvatten infiltrerar genom den förorenade omättade zonen löser sig en del av
föroreningarna och transporteras ned till grundvattnet. På samma vis medför vattnet i
den mättade zonen att föroreningar frigörs. Tidigare undersökningar har visat att
metaller sprider sig till grundvattnet vilket styrker antagandet. Spridningen varierar
sannolikt i området med hänsyn till topografi, markyta och jordlagerföljd. Exempelvis
består den västra delen till stor del av hällområden med större andel ytavrinning. Ytoch grundvatten flödar generellt från de från de centrala delarna av Näsudden mot
respektive väderstreck. Det innebär exempelvis att nederbörd som infiltrerar den norra
delen av Näsudden kan sprida föroreningar mot norr. Marken i området är dock
påverkad med exempelvis grävda diken som påverkar flödesriktningen lokalt.
Om området exploateras kommer den nya markytan att jämnas till och andelen
hårdgjorda ytor kommer sannolikt att öka, vilket ändrar yt- och grundvattenflöden i
området samt påverkar infiltrationen. Det skapas ytterligare antropogena
spridningsvägar via ledningsgravar och diken etc. som styr hur vatten flödar inom
området. Bedömningen är dock att nederbörd fortsatt kommer att infiltrera marken
med fortsatt risk att sprida föroreningar till grundvatten och recipient. Eventuella
scenarier med ökade skyfall och högre vattennivåer kan öka utlakning och spridning av
metaller i framtiden.
Spridning via damm bedöms i dagsläget vara en möjlig risk för spridning av
föroreningar även om det organiska lagret i stora delar av området begränsar
damning. En framtida exploatering av området kan minska risken för damning
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förutsatt att de ytliga förorenande massorna antingen avlägsnas eller lämnas kvar och
täcks över. Enligt projekterad höjdutredning och massbalans kommer höjder ovan
slutgiltig marknivå att schaktas bort och lägre områden fyllas ut, vilket bör minska den
framtida risken för damning. Eventuella framtida schakt- och markarbeten i den
förorenade jorden kan dock innebära en ökad risk för exponering och spridning av
föroreningar genom förflyttning av massor samt damning.

Käll- och transportbarriärer
Källbarriärer är namnet på processer som förhindrar och/eller hämmar läckaget från
källan. Barriärerna kan vara rent fysiska, exempelvis ett tätskikt, eller kemiska,
exempelvis koncentrationsgradienter eller fastläggning till partiklar.
Transportbarriärer är processer som fördröjer eller förhindrar transport från källan mot
recipienten och skyddsobjekten. I likhet med källbarriärer kan transportbarriärerna
både vara av fysikalisk och kemisk natur.
Utförda undersökningar visar att metallerna binder relativt hårt i det organiska ytliga
marklagret. De kemiska bindningarna kan ses som en källbarriär som reducerar
spridning av föroreningen. På lång sikt kan dock nedbrytning av det organiska
materialet bidra till att metallerna får ökad rörlighet och spridning. Arsenik som visat
sig spridas nedåt i markprofilen till mineraljorden i större utsträckning än de övriga
metallerna har en relativt hög rörlighet. Rörligheten varierar beroende på jordens
sammansättning samt pH i marken. Lösligheten är störst i intervallen under pH 3 och
över pH 10. pH-värdet vid lakförsöken var ungefär 6,5 vilket ger förutsättningar för att
arsenik kan bilda komplex och stabiliseras i marken. Detta kan således betraktas som
en käll- och transportbarriär i området. Vidare uppskattas det råda positiva
redoxförhållanden i den ytliga marken vilket kan betraktas som en barriär, då det
gynnar att exempelvis järnoxider förblir stabila och kan behålla arsenik bunden i
marken.
Vid förändrad markanvändning eller schaktarbeten i området kan kemiska och
fysikaliska förutsättningar förändras, vilket kan leda till ökad spridning från området.
Exempelvis kan övertäckning av de förorenade massorna leda till reducerande
förhållanden och ökad lakning av exempelvis arsenik. Utförda lakförsök kan därför
vara missvisande och underskattade om föroreningen täcks över. Med hänsyn till detta
rekommenderas inte en övertäckning av de förorenade massorna utan att risken för
ökad spridning utreds ytterligare.

Beräknad lakning av metaller
För att uppskatta hur stor mängd av föroreningen som kommer att lakas ut under ett
visst antal år görs en beräkning med antagandet att om man i en kolonn har ett L/S
förhållande på 10 l/kg, kan man relatera detta värde till tid i verkligheten med
sambandet:
𝑡=

𝐿/𝑆 × 𝑝 × ℎ
𝐼

Där t= tiden i år, L/S= förhållande mellan vätska och fast fas (m3/kg), p= torr
skrymdensitet (kg/m3), h= jordlagrets mäktighet (m) och I= infiltration i m/år.
I beräkningen används följande antagna värden L/S= 0,01, p=1000 (medelvärde
organisk och mineraljord), h=0,5 och I= 0,3. Om man antar att lakad mängd
förorening är proportionell mot mängden vatten som rinner genom marken, kan man
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förvänta sig att resultatet från laktestet vid L/S 10 motsvarar den lakning som lakas ur
marken under en tidsperiod på 17 år.
Den totala lakningen enligt lakförsöken (L/S 10) har beräknats teoretiskt i det översta
organiska skiktet och översta decimetern av mineraljorden (Tabell 9). Till
beräkningarna används uppskattad vikt av organiskt material samt mineraljord
korrigerad för torrsubstans inom aktuellt område (60 ha).
Tabell 9. Beräknad total lakning utifrån lakförsök (L/S 10) från det organiska skiktet och översta
decimetern av mineraljorden.
Ämne

Total lakning
organiska skiktet
L/S 10 (kg)

Total lakning
mineraljorden
L/S 10 (kg)

16

192

5

11

Koppar

19

38

Zink

51

10

Arsenik
Bly

Beräkningarna ovan är en förenklad och grov uppskattning och i verkligheten finns det
många faktorer som påverkar lakningen, men resultatet visar att lakningen från
mineraljorden är betydande i jämförelse med lakningen från det organiska skiktet trots
att medelhalten är betydligt lägre i mineraljorden. Det beror dels på att metallerna har
ett lägre Kd-värde i mineraljorden, den binder alltså inte lika hårt i mineraljorden
jämfört med det organiska skiktet. Mängden mineraljord är dessutom mycket större
vilket i sin tur ger en större lakning.
Om lakning av arsenik istället beräknas på tidigare analyserad medelhalten i
grundvattnet 73 ug/l (Tyréns, 2018b) med antaganden att arean är 60 ha och
grundvattenbildning 300 mm/år skulle motsvarande lakning förenklat bli 13 kg/år.
Summan är i samma storleksordning som beräkningarna utifrån lakförsöken (L/S 10),
13kg/år under 17 år blir totalt 221 kg arsenik.

7.3

Skyddsobjekt nu och i framtiden

Aktuella skyddsobjekt är människor, miljö och naturresurser. I dagsläget är det
människor som vistas på området, ekosystem i mark, sediment och ytvatten, samt
skydd av grundvatten och ytvatten som en naturresurs.
Det finns inga brunnar inom hela detaljplanområdet på Näsudden enligt SGU:s
brunnsarkiv (SGU, 2022), varken vatten- eller energibrunnar. Någon undersökning av
eventuella privata brunnar som inte är registrerade i brunnsarkivet har inte utförts
inom ramen av detta projekt.

7.4

Nuvarande och framtida exponeringsvägar för
människor

För det aktuella planområdet på Näsudden bedöms Naturvårdsverkets generella
scenario för mindre känslig markanvändning (MKM) vara tillämpligt. Det innebär att
människor kan exponeras för metaller genom intag av jord, hudkontakt med
jord/damm, inandning av damm samt inandning av ånga (gäller endast kvicksilver).
Idag används skogsmarken på Näsudden bl.a. som ett rekreationsområde för de
närboende. Området är relativt lättillgängligt och besöks av hundägare och motionärer
mm. Eftersom föroreningen ligger ytligt är exponeringsrisken stor inom området. Om
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markanvändningen förändras och anläggs som industrimark kommer tillgängligheten
för allmänheten att minska. Vidare kommer risken för exponering sannolikt att minska
då den ytliga föroreningen antingen kommer att schaktas bort eller övertäckas. Likaså
minskar hårdgjorda ytor och byggnader risken för exponering. Eventuella schakt- och
markarbeten inom industriområdet kan innebära en framtida risk för exponering om
föroreningar lämnas kvar och täcks över.

7.5

Risker med hänsyn till generellt scenario, MKM

För att kunna bedöma riskerna med påträffade föroreningar inom Näsudden har den
90:e percentilen används som representativ halt för området som jämförelse med
aktuella riktvärden och haltgränser. Den representerar området genom att ta höjd för
eventuella halter som inte påträffats vid undersökningen med en säkerhet på 90%.

Organiskt skikt
I Tabell 10 redovisas 90:e percentilen från XRF-mätningar och analysresultat i det
organiska skiktet tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM,
Avfall Sveriges haltgränser för FA samt riktvärdesstyrande faktor eller exponeringsväg
för de ämnen som påvisats i halter överstigande MKM. För arsenik, där riktvärdet styrs
av exponeringsvägen intag av jord, redovisas även Naturvårdsverkets haltnivå där risk
för akuttoxiska effekter kan uppkomma. Riktvärdet för metallerna bly, koppar och zink
styrs av faktorn skydd av markmiljö, och kvicksilver av exponeringsvägen inandning
ånga. 90:e percentilen (XRF-mätning och/eller analysresultat) av samtliga ämnen
överskrider Avfall Sveriges haltgränser för FA.
Tabell 10. Ämnesspecifik information om 90:e percentilen i det organiska skiktet, aktuella
riktvärden (MKM och FA), akuttoxisk halt för arsenik samt riktvärdesstyrande faktor eller
exponeringsväg för de ämnen som påvisats i halter överstigande MKM.
Ämne

90:e
percentilen
XRF-mätning
(ppm)

90:e
percentilen
analysresultat
(mg/kg TS)

MKM
(mg/kg
TS)

FA
(mg/kg
TS)

Akuttoxicitet As
(mg/kg
TS)

Styrande
faktor/exponeringsväg

Arsenik

1300

2900

25

1000

100

Intag av jord

Bly

6700

16000

400

2500

Skydd av markmiljö

Koppar

4500

8200

200

2500

Skydd av markmiljö

50

30

2,5

50

Inandning ånga

2200

4300

500

2500

Skydd av markmiljö

Kvicksilver
Zink

Mineraljord
90:e percentilen för metallhalter i mineraljord (0-0,1 meter under det organiska
skiktet) redovisas i Tabell 11 tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden
för MKM, Avfall Sveriges haltgränser för FA samt Naturvårdsverkets haltnivå där risk
för akuttoxiska effekter kan uppkomma. I mineraljorden överskrider inte 90:e
percentilen av respektive metaller haltgränsen för FA. Endast 90:e percentilen av
arsenik överskrider riktvärdet för MKM samt riktvärdet för akuttoxicitet.
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Tabell 11. Ämnesspecifik information om 90:e percentilen i mineraljord, aktuella riktvärden (MKM
och FA), akuttoxisk halt för arsenik samt riktvärdesstyrande faktor eller exponeringsväg för de
ämnen som påvisats i halter överstigande MKM.
Ämne

90:e
percentilen
XRF-mätning
(ppm)

90:e
percentilen
analysresultat
(mg/kg TS)

MKM
(mg/kg
TS)

FA
(mg/kg
TS)

Akuttoxicitet
As (mg/kg
TS)

Styrande
faktor/exponeringsväg

Arsenik

320

250

25

1000

100

Intag av jord

Bly

240

190

400

2500

Skydd av markmiljö

Koppar

190

190

200

2500

Skydd av markmiljö

Kvicksilver

1,5

0,2

2,5

50

Inandning ånga

Zink

180

130

500

2500

Skydd av markmiljö

Slutsatser generellt scenario, MKM
En jämförelse med de generella riktvärdena visar att det finns risker för både hälsa
och miljö på grund av de höga metallhalterna ytligt inom området. 90:e percentilen av
arsenik överskrider den akuttoxiska haltgränsen i både det organiska skiktet och i
mineraljorden. Bly överskrider exponeringsvägarna intag av jord och hudkontakt
jord/damm i det organiska skiktet. Det finns även risk för inandning av ånga med
avseende på kvicksilver i det organiska materialet. Med avseende på miljö visar det
generella scenariot (MKM) på risker för markmiljö, grundvatten och ytvatten med
hänsyn till samtliga metaller främst i det organiska skiktet.

7.6

Beräkning av platsspecifika riktvärden

För att få en bättre och mer realistisk bild av vilka risker föroreningarna på Näsudden
medför, har platsspecifika riktvärden beräknats för de parametrar som påträffats över
MKM. För att beräkna platsspecifika riktvärden för området har Naturvårdsverkets
beräkningsverktyg version 2.0.1 använts.
Som generellt scenario har MKM använts. Beaktade exponeringsvägar är intag av jord,
hudkontakt med jord/damm, inandning av damm samt inandning av ånga. Inandning
av ånga beaktas för kvicksilver men inte för de andra metallerna.
Antagandet att andel inomhusvistelse är 100 % har gjorts. Detta eftersom
fastställandet av detaljplanen möjliggör anläggandet av exempelvis kontorsbyggnader.
Inga byggnader där människor vistas mer än tillfälligt finns dock inom planområdet
idag.
Grundvattenbildningen i morän i området är enligt SGU ca 300 mm/år, vilket har
använts i beräkningsverktyget. Näsudden ligger ca 0-8 meter över havet (m.ö.h) vilket
gör att akvifärens mäktighet har bedömts till ca 5 meter generellt för området.
Recipient för området är delar av Bottenviken, främst Kallholmsfjärden i söder och
Bredskärsviken i norr. En volym av recipienten har uppskattats till ca 40 000 000 m3
(närliggande ytvatten ca 80 ha, medeldjup i området ca 5 meter).
Bakgrundshalten av arsenik i Skellefteåområdet är enligt SGU (2020) ca 14-27 mg/kg
TS. I beräkningsverktyget har 25 mg/kg TS använts som bakgrundshalt (tangerar
riktvärdet för MKM).
Inom Näsudden finns i nuläget ytligt förorenade massor som människor kan exponeras
för. Vid anläggandet av industriområdet kommer området att jämnas ut för att få en
plan yta, vilket innebär att vissa delar kommer att schaktas ur/sprängas och vissa
delar kommer att fyllas ut, se Figur 15. Det ytligt förorenade massorna kommer
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antingen att schaktas bort (saneras) eller täckas över. I vilken utsträckning avtäckning
(det vill säga bortskaffandet av organiskt material) kommer att ske är i nuläget ej
bestämt, men det är troligt att en stor del behöver avtäckas av geotekniska skäl för
att undvika framtida sättningar under konstruktioner. Arealen för hela det
detaljplanerade området på Näsudden uppgår till ca 100 ha, men områden där
föroreningen ligger under planerad markytanivå (utfyllnadsområden samt under
deponier) är ca 60 ha.

Figur 15. Projekterade områden för schakt (rosa) samt utfyllnad (ljusblå <1m och mörkblå >1m).
Karta hämtad från Tyréns (2019).

I beräkningsverktyget avses det förorenade områdets längd i grundvattnets
strömningsriktning samt bredden vinkelrätt mot grundvattnets strömningsriktning
vilka har förenklat uppskattats till 100 meter (längd) x 1000 meter (bredd).
Inom Näsudden finns föroreningar i två olika skikt i marken, det organiska skiktet
samt i underliggande mineraljord. På grund av detta görs beräkning av platsspecifika
riktvärden för de två olika skikten med ovan beskriva scenarion; övertäckning av
föroreningar i organiskt material (egenskapsområde 1) samt avtäckning/sanering av
det organiska skiktet och övertäckning av föroreningar i underliggande mineraljord
(egenskapsområde 2).
För de två egenskapsområdena har medelvärden för TOC och harmoniska
medelvärden för Kd-värden använts i det organiska skiktet respektive mineraljorden.
Medel för TOC-halten var ca 40 % i det organiska skiktet, och ca 1,5 % i
mineraljorden. De beräknade harmoniska medelvärdena (utifrån laktest) för K d listas i
Tabell 3 (kapitel 5). Kvicksilver analyserades ej vid laktesten och inga Kd-värden har
därmed tagits fram för ämnet.
De platsspecifika riktvärdena har beräknats utifrån ovan beskrivna förutsättningar,
med planerade markarbeten som inte medför förorening på markytan. Därmed kan
exponeringstiderna för exponeringsparametrarna minskas och istället antas en veckas
schaktarbeten per år för exponering av de övertäckta föroreningarna. Platsspecifika
riktvärden har därmed beräknats med exponeringstid ≤25 dagar per år (intervallet 125 dagar ger samma riktvärde i modellen), både för barn och vuxna, för
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exponeringsparametrarna intag av jord, hudkontakt jord/damm samt inandning
damm. För inandning av ånga har endast exponeringstiden för barn minskats då det
inte är sannolikt att barn vistas mer än 25 dagar i byggnader på området. Djupet till
föroreningen har i detta fall satts till 0,35 meter som i MKM-modellen.
Vid beräkningarna har skydd av markmiljö och skydd av grundvatten beaktats.

Risk för människors hälsa
7.6.1.1

Organiskt skikt

Riktvärden med avseende på människors hälsa redovisas i Tabell 12 tillsammans med
90:e percentilen av aktuella ämnen i organiskt material.
90:e percentilen av arsenik och bly i det organiska skiktet överskrider
exponeringsvägarna intag av jord, riktvärdet för hälsa (långtidseffekter) och det
justerade hälsoriskbaserade riktvärdet. För arsenik överskrids också exponeringsvägen
inandning damm och riktvärdet för akuttoxicitet. För bly överskrids även riktvärdet för
korttidsexponering. 90:e percentilen av kvicksilver överskrider exponeringsvägen
inandning ånga, det sammanvägda riktvärdet för hälsa (långtidseffekter) samt det
justerade hälsoriskbaserade riktvärdet.
Tabell 12. Riktvärden med avseende på människors hälsa tillsammans med 90:e percentilen av
aktuella ämnen i det organiska skiktet. Gulmarkerad cell betyder att 90:e percentilen av XRFmätning och/eller analysresultat överstiger riktvärdet/exponeringsvägen.

Ämne

Intag av
jord

Arsenik
Bly
Koppar
Kvicksilver

140
1900
680000
130

350
38000
Ej begr.
2500

16000
240000
Ej begr.
94000

Beaktas ej
Beaktas ej
Beaktas ej
2,5

100
1800
420000
2,4

90:e
90:e
Justerat
percentilen percentilen
hälsoriskXRFanalysbaserat
mätning
resultat
riktvärde
(ppm)
(mg/kg TS)
data saknas
100
100
1300
2900
600
data saknas
600
6700
16000
data saknas data saknas 420000
4500
8200
data saknas data saknas
2,4
50
30

Zink

410000

Ej begr.

Ej begr.

Beaktas ej

390000

data saknas data saknas

Envägskoncentrationer (mg/kg)

7.6.1.2

Justeringar (mg/kg)
Riktvärde
för hälsa,
Hudkontakt Inandning Inandning långtidsKorttidsAkutjord/damm
damm
ånga
toxicitet
effekter exponering

390000

2200

4300

Mineraljord

I mineraljorden överskrider 90:e percentilen för arsenik exponeringsvägarna intag av
jord, det sammanvägda riktvärdet för hälsa (långtidseffekter), riktvärdet för
akuttoxicitet samt det justerade hälsoriskbaserade riktvärdet, se Tabell 13.
Tabell 13. Riktvärden med avseende på människors hälsa tillsammans med 90:e percentilen av
aktuella ämnen i mineraljorden. Gulmarkerad cell betyder att 90:e percentilen av XRF-mätning
och analysresultat överstiger riktvärdet/exponeringsvägen. Halter i kursiv stil är under XRFinstrumentets eller laboratoriets detektionsgräns, med beräknad 90:e percentil på värdet för
halva detektionsgränsen.
Envägskoncentrationer (mg/kg)
Ämne

Intag av
jord

Hudkontakt
jord/damm

Inandning
damm

Inandning
ånga

Justeringar (mg/kg)

Riktvärde
för hälsa,
långtidseffekter

Korttidsexponering

Akuttoxicitet

90:e
90:e
Justerat
percentilen percentilen
hälsoriskXRFanalysbaserat
mätning
resultat
riktvärde
(ppm)
(mg/kg TS)
100
320
250

Arsenik

140

350

16000

Beaktas ej

100

Data saknas

100

Bly

1900

38000

240000

Beaktas ej

1800

600

Data saknas

600

240

190

Koppar

680000

Ej begr.

Ej begr.

Beaktas ej

420000

Data saknas Data saknas

420000

190

190

Kvicksilver

130

2500

94000

2,5

2,4

Data saknas Data saknas

2,4

1,5

0,2

Zink

410000

Ej begr.

Ej begr.

Beaktas ej

390000

Data saknas Data saknas

390000

180

130
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Slutsatser hälsorisker
90:e percentilen av arsenik överskrider den akuttoxiska haltgränsen i både det
organiska skiktet och i mineraljorden. En rad olika förgiftningssymptom som
exempelvis ödem, leverförstoring, irritation av slemhinnor, kräkningar, diarréer,
kramp, smärta med mera kan uppkomma vid kortvarig arsenikexponering.
Riktvärdet för akuttoxicitet för arsenik (100 mg/kg) är beräknat med hänsyn till ett
barn som väger 15 kg. För en vuxen person som utför eventuella schaktarbeten i
området, antas risken för akut förgiftning vid schaktarbeten vara lägre än för ett barn
vid exponering av akuttoxiska halter på 100 mg/kg. Några beräkningar hur mycket
lägre risken är för en vuxen människa har inte gjorts i denna studie.
Även andra hälsoriskbaserade riktvärden överskrids vad gäller arsenik och bly, vilket
utgör en risk för människor som kommer i kontakt med det förorenade materialet vid
t.ex. schaktning. Det finns risk för människors hälsa vid både korttids- och
långtidsexponering. Risk för exponering av föroreningarna under lång tid bedöms dock
som låg eftersom marken (och eventuella kvarlämnade föroreningar) inom Näsudden
kommer att fyllas ut/övertäckas inför anläggandet av industriområdet.
Vad gäller kvicksilver så kan inandning av ånga vara en risk om byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt anläggs i området (exempelvis kontor).

Biotillgänglighet
Biotillgänglighetstester har inte utförts. Effekten av biotillgänglighet har dock prövats
teoretiskt i riktvärdesmodellen. Riktvärden har beräknats med teoretiska antaganden
gällande olika biotillgänglighetsfaktorer. Resultaten visar att trots låg biotillgänglighet
(10%) överskrider 90 percentilen exponeringsvägen för intag av jord och akuttoxicitet
med avseende på arsenik.

Risker för miljön
7.6.4.1

Organiskt skikt

I Tabell 14 redovisas ämnesspecifika halter med avseende på skydd av markmiljö och
spridning till grund- och ytvatten, tillsammans med 90:e percentilen av aktuella
föroreningar i det organiska skiktet. 90:e percentilen av respektive metall i det
organiska skiktet överskrider riktvärdet för skydd av markmiljö och skydd av
grundvatten. Om dessa faktorer ej skulle beaktas så överskrider även 90:e percentilen
av arsenik och kvicksilver riktvärdet för skydd av ytvatten.
Tabell 14. Riktvärden med avseende på skydd av miljön, tillsammans med 90:e percentilen av
aktuella ämnen i det organiska skiktet. Gulmarkerad cell betyder att 90:e percentilen av XRFmätning och/eller analysresultat överstiger riktvärdet/exponeringsvägen.

860

90:e
percentilen
XRF-mätning
(ppm)
1300

90:e
percentilen
analysresultat
(mg/kg TS)
2900

41000

6700

16000

3000

17000

4500

8200

Beaktas ej

0,72

0,8

50

30

Beaktas ej

950

11000

2200

4300

Spridning (mg/kg)

Skydd av
markmiljö
(mg/kg)

Skydd mot
fri fas

Arsenik

40

Beaktas ej

52

Bly

400

Beaktas ej

1500

Koppar

200

Beaktas ej

Kvicksilver1

10

Zink

500

Ämne

Skydd av
grundvatten

Skydd av
ytvatten

Kd-värden saknas för kvicksilver

1

7.6.4.2

Mineraljord

I underliggande mineraljord överskrider 90:e percentilen av arsenik riktvärdena för
skydd av markmiljö och skydd av grundvatten, se Tabell 15. 90:e percentilen av bly
Riskbedömning Näsudden, Skellefteå kommun

Sida 30 (36)

överskrider riktvärdet för skydd av grundvatten. Inget av föroreningsämnena
överskrider avseende 90:e percentilen riktvärdena för ytvatten. Om varken skydd av
markmiljö eller skydd av grundvatten beaktas så överskrider inte 90:e percentilen av
någon metall något av de valda riktvärdena. Kvicksilver har inte detekterats vid XRFmätning och halterna bedöms inte utgöra risk trots att beräknad 90:e percentil
överskrider riktvärdena för skydd av grundvatten och skydd av ytvatten.
Tabell 15. Riktvärden med avseende på skydd av miljön tillsammans med 90:e percentilen av
aktuella ämnen i mineraljorden. Gulmarkerad cell betyder att 90:e percentilen XRF-mätning
och/eller analysresultat överstiger riktvärdet/exponeringsvägen. Halter i kursiv stil är under XRFinstrumentets eller laboratoriets detektionsgräns, med beräknad 90:e percentil på värdet för
halva detektionsgränsen.
Ämne

Skydd av
markmiljö
(mg/kg)

Arsenik
Bly
Koppar
Kvicksilver1
Zink

40
400
200
10
500

Spridning (mg/kg)
Skydd mot
fri fas
Beaktas
Beaktas
Beaktas
Beaktas
Beaktas

ej
ej
ej
ej
ej

Skydd av
grundvatten

Skydd av
ytvatten

33
210
640
0,72
4600

560
5700
3600
0,8
52000

90:e
percentilen
XRF-mätning
(ppm)
320
240
190
1,5
180

90:e
percentilen
analysresultat
(mg/kg TS)
250
190
190
0,2
130

Kd-värden saknas för kvicksilver

1

Slutsatser miljörisker
För samtliga metaller i det organiska skiktet gäller att 90:e percentilen överskrider
riktvärdet för skydd av markmiljö och skydd av grundvatten. Det innebär att
markorganismer påverkas i sådan utsträckning att ett fungerande ekosystem inte är
möjligt. Markens skyddsvärde i området bedöms som lågt på grund av den historiska
påverkan av atmosfärisk depositionen av metaller från Rönnskärsverken. Skellefteå
kommun avser att detaljplanera området för industriändamål, vilket också ger marken
ett lägre skyddsvärde.
Miljöeffekterna av föroreningarna som härstammar från Rönnskärsverken påverkar
hela närområdet. Idag sker i stort sett ingen tillförsel av metaller då reduceringen av
utsläpp av metaller har minskat till ca 1% av utsläppen från 1970-talet. Metallerna är
enligt utförda undersökningar hårt bundna till det organiska skiktet vilket minskar
transporten av dessa föroreningar till recipient. Undantaget är arsenik som lakat ut till
underliggande mineraljord i högre grad. Arsenik innebär en risk för spridning till
recipient med avseende på skydd av ytvatten. Om föroreningar lämnas kvar i området
kan det organiska materialet på lång sikt brytas ner, vilket leder till ökad spridning av
samtliga metaller som tidigare varit hårt bundna i det organiska skiktet.
Inom ramen för detta projekt har ingen yt- eller grundvattenprovtagning skett i
området. Vid tidigare undersökningar av Tyréns har provtagningar av yt- och
grundvatten skett i Rudtjärnen (nordväst om det aktuella planområdet) samt i
grundvatten inom planområdet. Både yt- och grundvatten är påverkade av metaller
där främst förhöjda halter av arsenik och bly har påvisats, vilket tyder på att risk finns
för negativ påverkan på vattenlevande organismer.

7.7

Samlad riskbedömning och kvantifiering av risker

Riskbedömningen visar att föroreningen på området innebär en oacceptabel risk för
hälsa och miljö. Det gäller framförallt risken för hälsa med avseende på intag av jord
och akuttoxisk förgiftning av arsenik samt belastning på recipient Bottenviken. För att
bedöma hur stor risken är kan mängden förorening och volym förorenade massor
uppskattas. En annan viktig faktor är hur farliga de olika föroreningarna är.

Riskbedömning Näsudden, Skellefteå kommun

Sida 31 (36)

För att uppskatta mängden förorening i området har denna beräknats utifrån 90:e
percentilen av XRF-mätningar och analysresultat. Mängderna redovisas i Tabell 16 och
beräkningarna baseras på data från kompletterande undersökning (AFRY, 2022).
Tjockleken på det organiska skiktet antas vara 0,084m, vilket är medelvärdet i
kontrollerade punkter inom undersökningsområdet. Tjockleken på mineraljorden antas
vara 0,1m. Densiteten på det organiska materialet antas vara 200 kg/m3 och
densiteten på mineraljorden 1,8 ton/m3. Arean på området antas vara 60 ha, vilket
motsvarar områden som kan vara aktuella för utfyllnad eftersom föroreningen ligger
under planerad markytanivå (områden för utfyllnad och förorenad mark under
deponier, se Figur 15). Medelvärden av torrsubstans är enligt analysrapporterna 40% i
det organiska skiktet och 87% i mineraljorden, vilket innefattats i beräkningarna. För
XRF-mätningar beräknas mängderna på den totala massan i området.
Tabell 16. Uppskattade mängder av föroreningar i det organiska skiktet och i mineraljorden
beräknat utifrån 90:e percentilen av XRF-mätningar och analysresultat från ackrediterat
laboratorium. Föroreningarnas farlighet baseras på Naturvårdsverket rapport (1999).

Ämne

XRF/Analysresultat
(90:e percentilen)

Arsenik
Arsenik
Bly
Bly
Koppar
Koppar
Kvicksilver
Kvicksilver
Zink
Zink

Analysresultat
XRF
Analysresultat
XRF
Analysresultat
XRF
Analysresultat
XRF
Analysresultat
XRF

Total mängd förorening (kg)
Föroreningens
Organiskt skikt &
farlighet
Organiskt skikt Mineraljord
mineraljord
12000
23000
35000
Mycket hög
12000
33000
46000
Mycket hög
65000
18000
82000
Mycket hög
67000
24000
90000
Mycket hög
33000
18000
51000
Hög
43000
19000
63000
Hög
100
20
100
Mycket hög
500
500
Mycket hög
17000
12000
30000
Måttlig
22000
19000
42000
Måttlig

Mängd förorening och volym förorenade massor jämförs med Naturvårdsverkets
principer för indelning av mängd förorening och volym förorenade massor
(Naturvårdsverket, 1999) i Tabell 17.
Tabell 17. Jämförelse med Naturvårdsverkets principer för indelning av mängd förorening och
volym förorenade massor (Naturvårdsverket, 1999). Beräknade mängder och volymer är
markerade med rött i tabellen.

Mängden förorening och volymen förorenade massor inom Näsudden är sammantaget
mycket stor. Enligt Naturvårdsverkets jämförelse är tiotals kilo en mycket stor mängd
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förorening för ämnen med mycket hög farlighet. Som jämförelse uppskattas mängden
arsenik till 35-46 ton, bly 82-90 ton och kvicksilver 100-500 kg. Även volymen
förorenade massor är mycket stor. Sammantaget rör det sig om mycket stora
mängder föroreningar och mycket stora volymer förorenade massor med mycket hög
farlighet som utgör en risk för hälsa och miljö. Den totala mängden förorening som på
lång sikt kan spridas till Bottenviken är stor, även om föroreningen späds ut till låga
koncentrationer i havet.
Mängden förorening som kan laka ut från det organiska skiktet samt den översta
decimetern av mineraljorden inom aktuellt område (60 ha) är uppskattad till ca 200 kg
arsenik, 15 kg bly, 60 kg koppar och 60 kg zink inom en tidsperiod på knappt 20 år.
Lakförsöken visar att utlakningen från mineraljorden är större än från det organiska
skiktet. Exempelvis lakar det enligt beräkningen 192 kg arsenik från mineraljorden och
16 kg arsenik från det organiska skiktet. Detta trots att föroreningshalterna är mycket
högre i det organiska skiktet. Det beror bland annat på att massan mineraljord är
mycket större än massan organiskt material samt att metallerna inte binder lika hårt
till mineraljorden och därmed lakar i större utsträckning. Den provtagning som är
utförd inom nästa djupintervall 0,15 m ner i mineraljorden, indikerar att
koncentrationen av metallerna minskar med upp till ca 50%, vilket ändå motsvarar en
betydande lakning på hundratals kilo av metaller med mycket hög farlighet.
Den samlade risken bedöms sammanfattningsvis vara stor med hänsyn till mängd
förorening, föroreningens farlighet, volym förorenade massor, spridningsförutsättningar, akuta risker för hälsa och ett högt skyddsvärde för ytvatten.

7.8

Osäkerheter

Föreliggande riskbedömning är avgränsad till det område som är föreslaget att
detaljplaneras för industriändamål. Eftersom detaljplanen inte är godkänd kan
områdets storlek och markanvändning förändras. Arealer som har använts i
riktvärdesmodellen och vid beräkningar är ungefärliga och det är inte bestämt hur
området kommer att se ut om det exploateras. Exempelvis kan projekterade
markhöjder samt schakt- och fyllnadsområden revideras. En förändring av arealer och
projekterade markhöjder förväntas dock inte påverka riskbedömningen i någon större
skala.
En annan osäkerhet vid beräkning av mängder förorening är att vissa delområden är
väldigt steniga, vilket i dessa områden leder till att mängden organiskt material är
begränsad. Det kan innebära att den totala mängden av organiskt material i området
är överskattad då en medelmäktighet av det organiska skiktet har multiplicerats med
arealen för hela området i mängd- och volymberäkningar. Vidare har ingen hänsyn
tagits till förekomst av sten i den översta mineraljorden. Volymen förorenade massor
och mängden förorening i mineraljorden kan således vara överskattad eftersom den är
beräknad med förutsättningen att hela jordvolymen består av finare jordfraktioner.
Föroreningen är inte fullständigt avgränsad på djupet. Den kompletterande
undersökningen som utfördes i samband med denna undersökning visade att halter av
arsenik överstigande det platsspecifika riktvärdet återfanns 15 cm ner i mineraljorden.
Mängden arsenik på större djup är okänd, även om undersökningen indikerar att
majoriteten av föroreningen återfinns framförallt i det organiska skiktet.
Utredning och beräkningar av den totala belastningen på havet från närliggande
områden har inte utförts inom ramen för detta projekt. Liksom Näsudden har sannolikt
andra områden i närheten påverkats av historisk atmosfärisk deposition av metaller
som kan spridas till havet. Det finns även olika verksamheter och industrier i närheten
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som kan belasta recipienten. Exempelvis är Rönnskärs industriområde till stor del
förorenat. Det är alltså oklart hur stor andel av den totala belastningen på havet som
härrör från Näsudden samt hur mycket en eventuell sanering av Näsudden reducerar
den totala belastningen av föroreningar på havet.
Information om föroreningssituationen i grundvattnet är begränsad. Det finns tidigare
undersökningar som beskriver halter av föroreningar i grundvattnet, men det saknas
information för att göra en mer detaljerad beskrivning och beräkning av lakning och
spridning av föroreningar i grundvattnet.
Inga biotillgänglighetstester är utförda för att bedöma risken vid exponeringsvägen
intag av jord. Biotillgänglighet är prövad teoretiskt i riktvärdesmodellen, men inte på
laboratorium. Biotillgänglighetstest kan bekräfta antaganden om biotillgänglighet.

7.9

Riskreduktion för måluppfyllelse

Eftersom riskbedömningen visar på en stor risk för hälsa och miljö bör risken
reduceras till den grad att den blir acceptabel. För att riskerna ska bli acceptabla
bedöms åtgärder av källan till föroreningen vara nödvändig. Det innebär att det
organiska skiktet, men även den översta decimetern eller de översta decimetrarna av
mineraljorden efterbehandlas. Det skulle innebära att maxhalter och risken för intag
av jord och akuttoxisk förgiftning av arsenik reducerades. Vidare att mängden
föroreningar med hög och mycket hög farlighet till hög grad skulle reduceras, vilket
minskar spridning och belastning på recipient.
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