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1 Inledning 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM), har för avsikt att söka tillstånd för 
deponi för inert avfall på fastigheten Åsbymon 2:39. Inom fastigheten har en grustäkt 
tidigare bedrivits och i den nordöstra delen av fastigheten finns massor av okänt ur-
sprung upplagt. De upplagda massorna består även av betongrester. Massorna be-
döms kunna vara potentiellt förorenade. Provtagning av massorna har därför utförts för 
att undersöka eventuella föroreningar. I samband med markundersökningen har även 
fyra grundvattenrör installerats uppströms- och nedströms deponiområdet. 

2 Uppdrag och syfte 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun utfört en översiktlig mil-
jöteknisk markundersökning på fastigheten Åsbymon 2:39, utanför Eskilstuna. Markun-
dersökningen är en del i uppdraget med att ta fram tillståndsansökan för en deponi för 
inert avfall på fastigheten.  

Markundersökningens syfte har varit att översiktligt ta reda på om jordmassor som se-
dan tidigare lagts upp inom fastighetens nordöstra del är förorenade. Provtagning har 
även utförts i syfte att översiktligt utreda eventuella föroreningar inom andra delar av 
den nuvarande täktbotten. I samband med provtagningen har även fyra grundvattenrör 
installerats. Syftet med grundvattenrören är dels att kunna provta och analysera grund-
vatten före, under och efter att deponin anläggs, samt att kunna mäta grundvattenni-
våer löpande. 

I söder sträcker sig den f.d. grustäkten in på fastigheten Åsbymon 2:40 som kommu-
nen inte äger. Inom Åsbymon 2:40 bedrivs idag upplag och viss behandling av sten 
och betong. Denna fastighet omfattas ej av jordprovtagningen, men ett grundvattenrör 
har installerats inom fastigheten. 

Fastigheten Åsbymon 2:38 tar sitt dricksvatten från en grävd brunn belägen inom det 
planerade deponiområdet. Dricksvattenförsörjningen kommer att ersättas med annan 
lösning innan deponiverksamheten startar. Grundvattenprov har tagits från brunnen för 
att säkerställa dess kvalitet.  

Denna PM redogör för en förenklad riskbedömning samt diskussion kring laboratoriea-
nalyserna. Syftet är även att ta fram åtgärdsförslag för omställning från täktområde till 
deponi för inert avfall. I uppdraget har en värderingsfri resultatrapport tagits fram (”Mar-
kundersökning Åsbymon 2:39 – Resultatrapport”, daterad 2018-02-23, framtagen av 
Structor Miljöteknik AB). För mer detaljerad information om objektberskrivning, genom-
förande och analysresultat hänvisas till resultatrapporten.  

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 
inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare.  
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2.1 Organisation och administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning Åsbymon 2:39 

Anläggningens namn Åsbymon 

Organisationsnummer 556935-7501 

Fastighetsägare Eskilstuna kommun 

Postadress 631 86 Eskilstuna 

Kontaktperson Joakim Persson, Eskilstuna kommun  

Kommunledningskontoret/ 

Fastighet och Exploatering  

Konsult, Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare:  
Peter Larsson 
 
Handläggare och fältprovtagare:  
Elin Waara 
 
Kvalitetsgranskning:  
Ulrika Martell 
 

Underleverantörer Borrbandvagn: 
Structor Geoteknik AB 
 
Grävmaskinist:  
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
 
Ackrediterat laboratorium: 
ALS Scandinavia 
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3 Förenklad riskbedömning 

3.1 Problembeskrivning och konceptuell modell 

3.1.1 Lokalisering 
Fastigheten ligger ca 7 km väster om Eskilstuna tätort, väster om Åsbyvägen (väg 733) 
och strax söder om S:t Eskils Kyrkogård. I den nordvästra delen av täkten ligger sedan 
tidigare massor av okänt ursprung upplagt, eventuella föroreningsinnehåll har i sam-
band med denna markundersökning undersökts. 

3.1.2 Geologiska förutsättningar 
Marktypen inom hela fastigheten är isälvssediment, vilket innebär genomsläpplig sand 
och grus. I nord och syd omges fastigheten av fyllnadsmaterial, i väster av postglacial 
lera och i öster av postglacial sand (enligt SGU:s jordartskarta).  

Fastigheten är belägen inom Strömsholmsåsen, vilken består av isälvssediment. Åsen 
omges av glacial lera samt glacial sand/finsand. Strömsholmsåsen sträcker sig från 
Hyndevadsån i söder till Folkesta väg E20 i norr. Åsen är starkt påverkad av tidigare 
täktverksamhet som bedrivits inom flera delar av åsen. Strömsholmsåsen är ca 200-
300 m bred och höjer sig ca 20-30 m över de omgivande markerna. Materialet i åskär-
nan består till stor del av grova till mycket grova sediment. Åsen utgör en grundvatten-
förekomst med ett möjligt uttag av storleksordningen 5–25 l/s. Grundvattenflödets rikt-
ning är norrut i åsen. Grundvattenytan är normalt ca 1-2 m under den nuvarande täkt-
botten. Grundvattnet i Strömsholmsåsen är den recipient som tagit emot eventuella för-
oreningar från den tidigare täktverksamheten. 

Ca 150 m väster om fastigheten rinner ett dike som kan komma att användas som reci-
pient för dagvatten som uppstår i samband med deponiverksamheten. Diket är idag 
avskilt från täkten. Recipienten omfattas av det generella strandskyddet om 100 m.  

3.1.3 Föroreningssituation - mark 
Jordprovtagning har genomförts i åtta provgropar varav fyra av dem var lokaliserade i 
de massor som ligger upplagda i den nordöstra delen av den nuvarande täkten. Jord-
prover togs ut vid jordartskifte alternativt för varje halvmeter. Samtliga prover har ana-
lyserats med XRF. Laboratorieanalys har skett från alla provpunkter men från alla 
provtagningsdjup. Totalt har 15 delprover analyserats med avseende på metaller, 
PAH, oljeidentifiering och PCB. Analysresultaten visade på låga halter, under Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för KM. I en provtagningspunkt (SM:4) har hög total-
halt olja påvisats i översta jordlagret (1 200 mg/kg TS). Det fanns asfaltsrester i provet 
som kan vara orsak till de förhöjda halterna. I en annan provtagningspunkt norr om 
täktområdet visade ett jordprov taget i samband med installation av grundvattenrör 
SM:GV1801 från 3-5 m djup innehöll förhöjda halter PAH och olja. De provtagna mas-
sorna består av fyllnadsmassor som är fyllda dit för länge sen. Denna provtagnings-
punkt är dock lokaliserad nedströms det planerade deponiområdet och eventuell för-
orening kommer ej att påverka den planerade deponin. 

Inom det tidigare täktområdets nordöstra del finns idag upplagda massor. Massorna 
består av singel och betongrester. På ytan av de upplagda massorna kan man se ett 
hårt lager betong från betongbilar som tömt sitt innehåll i täkten. Sju jordprov innehål-
lande betongrester analyserades med avseende på sexvärt krom, vilket kan ge allergi, 
orsaka cancer och är dessutom farligt för miljön. Endast ett prov visade på förhöjda 
halter. 
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3.1.4 Föroreningssituation - grundvatten 
Fyra stycken grundvattenrör har installerats; tre rör nedströms (norr om) den planerade 
deponin och ett rör uppströms (söder om). Grundvattenrören har installerats på djup 
mellan 11,8 och 21 m under markytan. Samtliga grundvattenrör är installerade i fyll-
nadsmaterial de översta metrarna. Djupare ner så övergår det till åsmaterial. Det är 
oklart till vilket djup fyllnadsmaterialet når men inget fyllnadsmaterial bedöms finnas 
under nivån för grundvattnet. Man har aldrig brutit täkten djupare än ovan grundvattnet. 
I samband med att det första röret installerades togs även jordprover ut (PEH rör som 
installerades via foderrörsborrning). Jordprovtagning var ej möjlig vid installation av de 
övriga tre grundvattenrören (2” stålrör). Grundvattenprovtagning och analys har skett i 
tre av de installerade rören. Analys av metaller, näringsämnen, indikationsparametrar, 
fluorid, alifater, aromater, PAH, BOD och fenolindex har genomförts. 

Den intilliggande fastigheten Åsbymon 2:38 tar sitt dricksvatten från en grävd brunn 
belägen inom det planerade deponiområdet. Dricksvattenförsörjningen kommer att er-
sättas med annan lösning innan deponiverksamheten startar. Grundvattenprov har ta-
gits från brunnen för att säkerställa dess kvalitet, samt för att få en uppfattning om 
grundvattnets kvalitet under täkten. Brunnens totaldjup är ca 3 m. Brunnen består av 
cementringar med ett uppstick om ca 2 cm ovan mark. Brunnen skyddas av ett pump-
hus i trä. Djupet ner till vattenytan från brunnens överkant var 1,8 m. Enligt brukaren 
har det alltid varit god smak och god tillgång på vatten. 

3.1.5 Konceptuell modell 
Utifrån den planerade markanvändningen har det inte bedömts motiverat att utföra nå-
gon fördjupad riskbedömning och därför har denna förenklade riskbedömning fokuse-
rat metallföroreningar och PAH. Den information som finns om fastigheten, förore-
ningen samt geologiska och hydrologiska förutsättningarna redovisas i figur 3.1-3.2. 

 
Figur 3.1. Konceptuell modell över Åsbymon 2:39, lokaliserad inom Strömsholmsåsen. Markty-
pen består av isälvssediment (sten och grus). Den f d täktverksamheten har lämnat en grop i 
åsen. Grundvatten återfinns ca 1-2 m under den nuvarande täktbotten, och ca 12 m under slänt-
krönen. Skydd av grundvatten bedöms vara det primära skyddsobjektet. Inom nordöstra delen 
av fastigheten finns massor innehållande betongrester av okänt ursprung. Uppströms och ned-

ströms fastigheten Åsbymon 2:39 finns fyllnadsmassor. 
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Figur 3.2 Konceptuell modell över Åsbymon 2:39, lokaliserad inom Strömsholmsåsen. Markty-
pen består av isälvssediment (sten och grus). Den f d täktverksamheten har lämnat en grop i 
åsen. Grundvatten återfinns ca 1-2 m under den nuvarande täktbotten, och ca 12 m under slänt-
krönen. Skydd av grundvatten bedöms vara det primära skyddsobjektet. Inom nordöstra delen 
av fastigheten finns massor innehållande betongrester av okänt ursprung. Uppströms och ned-
ströms fastigheten Åsbymon 2:39 finns fyllnadsmassor. 

3.2 Bedömning av betydande kunskapsluckor 
Stickprover har tagits ut från fyra provgropar utspridda över täktbotten samt fyra prov-
gropar i den nordöstra delen av täkten. Genomförd markprovtagning anses dock vara 
representativ för området då de områden som misstänktes kunna vara förorenade 
(framförallt där paintballverksamhet samt avfallssortering pågått) ändå provtogs.  

3.3 Riskbaserade haltkriterier för förorenade medier 
Jordproverna inom det planerade deponiområdet har jämförts mot Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Högt skydd för grundvatten och 
markmiljö på platsen bedöms motiverat då massorna kommer täckas in och läget i ås-
material bedöms som känsligt. I övrigt motsvarar dock den planerade markanvänd-
ningen mer mindre känslig markanvändning (MKM). 

Jordprover tagna utanför det planerade deponiområdet har därför jämförts mot Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för MKM då deponiverksamheten inte bedöms på-
verka omgivande mark och inga förändringar planeras där. 

Lakvattnet från det samlingsprov som tagits från de betonginblandade massorna har 
jämförts med gällande riktvärden för utlakning av inert avfall enligt NFS 2010:4, då det 
motsvarar krav på kommande deponi. 

Grundvattenproverna har jämförts mot SGU:s skala för bedömning av vattnets tillstånd, 
indelat i 5 klasser (SGU rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för vatten). Gränserna 
för påverkansbedömningsklasserna sammanfaller med gränserna för tillståndsklass-
ningen med en gradering från (1) – Ingen eller obetydlig påverkan till (5) – Mycket stark 
påverkan, se tabell 3.1. Bedömningsgrunderna ska jämföras med filtrerade grundvat-
tenprover. 

Dricksvattenproverna har jämförts mot riktvärden för enskild dricksvattenförsörjning 
(SGU rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för vatten). 

De bedömningsgrunder som använts för jord, grundvatten och lakvatten visas tillsam-
mans med analysresultaten i bilaga 3, Sammanställning av analysresultat, till Resultat-
rapporten ”Markundersökning Åsbymon 2:39” daterad 2018-02-23. 
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Tabell 3.1. Färgskala för tillståndsklassning av metallhalter och grad av påverkan enligt SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). 

 Tillstånd Grad av påverkan 

 Mycket låga halter Ingen eller obetydlig 

 Låga halter Måttlig 

 Måttliga halter Påtaglig 

 Höga halter Stark 

 Mycket höga halter Mycket stark 

 

3.4 Val av representativt värde 
Laboratorieanalyserna som presenteras i bilagor till Resultatrapporten ”Markundersök-
ning Åsbymon 2:39” daterad 2018-02-23. Se bilaga 3, Sammanställning av analysre-
sultaten samt bilaga 4, Analysprotokoll. 

3.5 Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterierna  

3.5.1 Jord- och betongprover 
Undersökningen visar att jordproverna understiger Naturvårdsverkets generella riktvär-
den för känslig markanvändning (KM). I en provtagningspunkt (SM:4) har hög totalhalt 
olja påvisats i översta jordlagret (1 200 mg/kg TS), överskridande det generella riktvär-
det för MKM. Detta prov innehöll även asfaltsrester från den asfaltsyta som lokalisera-
des i provtagningsområdet (nordvästra delen av täktbotten). Analysen gav dock inget 
utslag på PAH och risken för att asfalten innehåller stenkolstjära bedöms därmed som 
liten. Inget av de djupare liggande proverna, som ej innehöll asfaltsrester, visade på 
förhöjda halter olja.   

Halter PAH överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM men även 
MKM har hittats i det jordprov som tagits i samband med installation av grundvattenrör 
SM:GV1801. Provpunkten är lokaliserat norr om det planerade deponiområdet (ned-
ströms) mot S:t Eskils kyrkogård, och ligger nedströms deponiområdet. Från de övriga 
tre installerade grundvattenrör har inga jordprover tagits. 

Både laboratorie- och XRF-analyser visar låga halter och god korrelation för arsenik, 
bly och zink. XRF-analyserna visar lägre korrelation och en överskattning av värdena 
för kobolt, krom, koppar, nickel och vanadin. XRF mätningarna visar generellt på höga 
bariumhalter. Barium ingår inte i alla metallanalyser utförda på laboratorium. XRF-ana-
lyser för barium är överskattade jämfört med laboratorieanalyser och är ca 10 gånger 
större än laboratorieanalysen. Samtliga XRF-mätningar visas i bilagor till Resultatrap-
porten ”Markundersökning Åsbymon 2:39” daterad 2018-02-23. Se bilaga 3, Samman-
ställning av analysresultat 

Ett av sju jordprov innehållande betongrester innehöll något förhöjda halter av Cr6+, 
strax ovan Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Medelhalten Cr6+ i de sju 
analyserade proverna understiger riktvärdet för KM. Genomfört laktest av ett samlings-
prov från samma massor bekräftar massornas låga föroreningsinnehåll och understiger 
gällande riktvärden för utlakning av inert avfall. 

3.5.2 Grundvatten 
För järn och zink visar analys av grundvatten på klass 5 enligt SGU:s bedömnings-
grunder för grundvatten. Påverkan från framförallt järn antas till stor del härstammar 
från de stålrör som installerats. För sulfat, aluminium, bly, kalcium, magnesium, och 
fluorid visar analys av grundvatten på klass 4. Grundvattenproverna har dock ej 
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filtrerats innan analys, och bedömningsgrunderna baseras på filtrerade grundvatten-
prover. Metallhalterna hade varit lägre om proverna filtrerats innan analys. Det grund-
vattenprov som tagits från dricksvattenbrunnen har dock filtrerats innan analys. I 
grundvattenprovet från dricksvattenbrunnen är järnhalten betydligt lägre.  

Samtliga analyserade parametrar förutom fluorid visade att vattnet från dricksvatten-
brunnen var tjänligt. Fluoridhalten i det dricksvatten som analyserats var 2,04 mg/l vil-
ket innebär att vattnet är tjänligt med hälsomässig anmärkning på fluorid1. En fluorid-
nivå mellan 0,8-1,2 mg/l har en kariesförebyggande effekt medan en fluoridnivå på 1,3 
mg/l eller mer ger en hälsomässig anmärkning pga. risk för tandemaljfläckar. Värden 
över 6 mg/l ger risk för fluorinlagring i benvävnad och är otjänligt för matlagning och 
dryck. 

3.6 Bedömning av osäkerheter  
En förenklad bedömning innebär en del avgränsningar för att slutresultatet inte ska bli 
för stort och omfattande. Begränsningar i den här undersökningen är exempelvis det 
faktum att grundvatten endast kunde provtas i tre av fyra installerade grundvattenrör. 
Dessutom sattes stålrör vilket har en inverkan på framförallt metallanalyserna. Det re-
sultat som framkommit kan ändå anses relevant och användas som bedömnings-
material om man räknar med en viss osäkerhet. Resultatet ska behandlas med försik-
tighet utifrån dessa kända osäkerheter. 

Det förekommer alltid risker för överskattning eller underskattning av halter då stick-
provtagning utförs. Även i laboratorieanalyserna finns det osäkerheter. Dessa bedöms 
dock inte vara större än i normalfallet och resultat som framkommit anses vara relevant 
och kan användas som bedömningsmaterial om man räknar med en viss osäkerhet 
och behandlar resultatet med försiktighet utifrån dessa kända osäkerheter. 

3.7 Sammanfattande riskbedömning 

3.7.1 Det planerade deponiområdet 
Inom det planerade deponiområdet, dvs inom den nuvarande täktbotten, har inga för-
oreningar i halter över de tillämpade riktvärdena för känslig markanvändning (KM) på-
träffats. Varken i de prover som tagits i den nuvarande täktbotten eller i de betongmas-
sor som lagts upp i den nordöstra delen av täkten. Undantaget ett prov, SM:4 taget på 
0,0-0,2 m djup, där bedömningen är att asfaltsrester har gett utslag på oljeindex. Även 
halten Cr6+ överstiger riktvärdena för KM i ett prov, men medelhalten av de sju analy-
serade proverna understiger riktvärdet. Cr6+ härstammar troligtvis från betongresterna. 
Genomfört laktest av betonginblandade massor från den nordöstra delen av täkten vi-
sar att massorna ej lakar över gränsvärdena för inert avfall. De massor som ligger upp-
lagda i den nordöstra delen av fastigheten bedöms därmed inte utgöra risk för hälsa 
eller miljö såsom de ligger idag och inte heller i framtida deponi.  

3.7.2 Omgivning 
Två jordprover har analyserats vid laboratoriet från provpunkten SM:1801 (från 0-1 m 
samt från 3-5 m djup), lokaliserade norr om (nedströms) deponiområdet. Det ytligt lig-
gande provet visade inga förhöjda halter medan det djupare liggande provet visade på 
förhöjda halter PAH överstigande MKM. Provet är taget från det fyllnadsmaterial som 
framgår av SGU:s jordartskarta, se figur 3.2.  

                                                      
1 Bedömning enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. 
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Figur 3.3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (källa: Eskilstunakartan). Det planerade deponiområdet 
markeras med svart ring i figuren. 

Provpunkten är belägen norr om täktens släntkrön och det material som provtogs var 
inte åsmaterial. De förhöjda halterna PAH kommer ej påverka den planerade deponin 
då de är belägna norr om, samt nedströms, det planerade deponiområdet. Däremot 
kan anläggandet av deponin försvåra en eventuell framtida sanering av massorna. 

PAH-H är en samlingsparameter för ett antal olika PAH ämnen. Med hjälp av Natur-
vårdsverkets beräkningsmodell har de specifika riktvärdena för de olika PAH-ämnena 
tagits fram se tabell 3.2. I tabellen redovisas vilka parametrar som är styrande för re-
spektive PAH för KM och i tabell 3.3 redovisas styrande parametrar för MKM. För de 
allra flesta riktvärden är det hälsorisker eller skydd av markmiljö som styr riktvärdet (se 
gråmarkerade rutor i tabellerna).  

Risken att människor och djur utsätts för inandning av ånga eller hudkontakt från mas-
sor som ligger ca 3-5 m under markytan bedöms som liten. Det finns dock en risk att 
ånga tränger upp ur marken. Det bedöms heller ej troligt att människor eller djur äter 
stora mängder frukt och bär från området. Därför anses riktvärdet för skydd av grund-
vattens om det styrande till skillnad från det hälsoriskbaserade riktvärdet samt riktvär-
det för skydd av markmiljö. Grundvattnet är en viktig naturresurs vars kvalitet är 
skyddsvärd för framtida generationer. För grundvattentäkten Strömsholmsåsen finns 
motiv till att skydda grundvattnet för framtida dricksvattenändamål.  
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Tabell 3.2. Riktvärden för känslig markanvändning (KM) beräknat med Naturvårdsverkets mo-
dell för platsspecifika riktvärden. I tabellen syns även analysresultatet från det prov SM:1801, lo-
kaliserat norr om och nedströms deponiområdet, taget på 3-5 m djup. De riktvärden som är sty-
rande visas som gråmarkerade i tabellen. 

Riktvärden KM 
Ämne 

Hälsorisk- 
baserat rikt-

värde 

Skydd av 
markmiljö 
(mg/kg) 

Spridning (mg/kg) Riktvärde 
hälsa, 
miljö, 

spridning 

Avrundat 
riktvärde 
(mg/kg) 

SM:1801 
3-5 m 
djup Skydd 

mot fri fas 

Skydd av 
grund- 
vatten 

Skydd av 
ytvatten 

Naftalen 9,9 3 500 2,8 77 2,8 3,0 2,13 

Acenaftalen 97 3 200 8,5 240 3 3,0 0,758 

Acenaften 120 3 200 9,8 270 3 3,0 1,18 

Antracen 16 10 30 11 79 10 10 3,81 

Fluoren 2 10 150 3,4 23 2 2,0 2,25 

Fenantren 11 10 200 9,7 67 9,7 10 12,7 

Fluoranten 0,67 10 500 79 550 0,67 0,70 9,39 

Pyren 48 10 150 37 260 10 10 5,74 

Benso(ghi)pe-
rylen 

7,9 2,5 10 13 370 2,5 2,5 1,64 

Benso(a)antracen 27 2,5 150 6,2 170 2,5 2,5 2,76 

Krysen 3,4 2,5 10 5,5 150 2,5 2,5 2,9 

Benso(b)fluoran-
ten 

0,6 2,5 10 2,7 76 0,6 0,60 2,92 

Benso(k)fluoran-
ten 

2,9 2,5 10 11 310 2,5 2,5 1,2 

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

0,71 2,5 5 8,6 240 0,71 0,70 1,75 

Di-
benso(a,h)antra-
cen 

0,068 2,5 20 10 280 0,068 0,070 0,382 

Benso(a)pyren 0,09 2,5 10 6,5 180 0,09 0,080 2,76 

PAH-L 21 3 500 5,2 140 3 3,0 4,1 

PAH-M 3,3 10 250 16 110 3,3 3,5 34 

PAH-H 1,1 2,5 50 5,3 150 1,1 1,0 16 

 

Från tabell 3.2 kan man läsa att jordprov SM:1801 taget från 3-5 m djup överskrider 
riktvärdet för KM gällande fenantren, benso(b)fluorantenfluoranten, PAH-M och  
PAH-H. Samtliga dessa riktvärden överskrids med avseende på skydd av grundvatten.  

Från tabell 3.3 kan man läsa att jordprov SM:1801 taget från 3-5 m djup överskrider 
riktvärdet för MKM gällande PAH-M och PAH-H. Det är dock inte riktvärdena med av-
seende på skydd av grundvatten som överskrids, utan det hälsoriskbaserade riktvärdet 
för PAH-M och riktvärdet för skydd av markmiljö för PAH-H.  

Den förorening som lokaliserats mot S:t Eskils kyrkogård, norr om deponins släntkrön 
kan utifrån detta ha en påverkan på åsens grundvatten. Den planerade deponiverk-
samheten är dock lokaliserad uppströms fyllnadsmassorna. Deponiverksamheten kom-
mer därför ej påverkas av de förorenade fyllnadsmassorna norr om det nuvarande täkt-
området. 
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Tabell 3.3. Riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) beräknat med Naturvårdsver-
kets modell för platsspecifika riktvärden. I tabellen syns även analysresultatet från det prov 
SM:1801, lokaliserat norr om och nedströms deponiområdet, taget på 3-5 m djup. De riktvärden 
som är styrande visas som gråmarkerade i tabellen. 

Riktvärden MKM 
Ämne 

Hälsorisk- 
baserat rikt-

värde 

Skydd av 
markmiljö 
(mg/kg) 

Spridning (mg/kg) Riktvärde 
hälsa, 
miljö, 

spridning 

Avrundat 
riktvärde 
(mg/kg) 

SM:1801 
3-5 m 
djup Skydd 

mot fri fas 

Skydd av 
grund- 
vatten 

Skydd av  
ytvatten 

Naftalen 85 15 500 9 77 9 8,0 2,13 

Acenaftalen 4500 15 200 28 240 15 15 0,758 

Acenaften 7100 15 200 32 270 15 15 1,18 

Antracen 110 40 30 37 79 30 30 3,81 

Fluoren 12 40 150 11 23 11 10 2,25 

Fenantren 72 40 200 31 67 31 30 12,7 

Fluoranten 4,8 40 500 250 550 4,8 5,0 9,39 

Pyren 690 40 150 120 260 40 40 5,74 

Benso(ghi)pe-
rylen 

63 10 10 43 370 10 10 1,64 

Benso(a)antracen 250 10 150 20 170 10 10 2,76 

Krysen 42 10 10 18 150 10 10 2,9 

Benso(b)fluoran-
ten 

12 10 10 8,8 76 8,8 8,0 2,92 

Benso(k)fluoran-
ten 

25 10 10 36 310 10 10 1,2 

Indeno(1,2,3-
cd)pyren 

13 10 5 28 240 5 5,0 1,75 

Di-
benso(a,h)antra-
cen 

1,1 10 20 32 280 1,1 1,2 0,382 

Benso(a)pyren 1,2 10 10 21 180 1,2 1,2 2,76 

PAH-L 170 15 500 17 140 15 15 4,1 

PAH-M 21 40 250 53 110 21 20 34 

PAH-H 17 10 50 17 150 10 10 16 

 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell är inte anpassad till en förorening i en grundvat-
tentäkt och räknar med en mindre akvifär och en lägre strömningshastighet än vad 
som är aktuellt för Strömsholmsåsen och Åsbymon. En högre strömningshastighet 
medför en större utspädning av föroreningen.  

Den identifierade PAH-föroreningen i fyllnadsmassorna mot St:Eskils kyrkogård är ej 
avgränsad utan grundar sig på jordprover från en provpunkt. För att avgränsa förore-
ningen i massorna samt för att få en uppskattning om hur mycket massor det handlar 
om krävs att kompletterande provtagning utförs.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 

4.1 Åtgärder 
Höga halter PAH, över de tillämpade riktvärdena för mindre känslig markanvändning 
(MKM), förekommer i ett jordprov taget norr om täktområdet (provpunkt SM:GV1801 
taget på 3-5 m djup). Provet är taget från det fyllnadsmaterial som framgår av SGU:s 
jordartskarta.  

Enligt den förenklade riskbedömningen och jämförelsen med platsspecifika riktvärden 
framtaget via Naturvårdsverkets beräkningsmodell bedöms däremot inte de analyse-
rade halterna PAH utgöra någon risk för spridning av förorening till grundvatten baserat 
på uttagna prover.  

En eventuell framtida sanering av eventuellt förorenade massor inom kyrkogården för-
svåras i och med att deponin anläggs mot denna slänt (deponins nordliga slänt). En 
framtida sanering inom gravområdet anses dock som osannolik. 

4.2 Upplysning angående krav enligt Miljöbalken 
Då föroreningar påträffats på fastigheten (PAH i jord överstigande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM) ska den som äger eller brukar fastigheten genast an-
mäla detta till tillsynsmyndigheten (Miljö- och räddningstjänstförvaltningen) enligt 10 
kapitlet § 11 miljöbalken. 
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