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1 Bakgrund och syfte 
Oxelösunds kommun har för avsikt att sälja del av fastigheten Oxelö 8:20 
(Cirkusplatsen) så att området sedan kan bebyggas med bostäder. Området omfattar 
en yta om ca 7500 m2. På aktuellt område har Toltorp Bygg AB tillsammans med 
Ramboll, under hösten 2021, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
omfattande jord- och grundvattenprovtagning.   

1.1 Övergripande mål gällande miljö- och hälsa 
Cirkusplatsen planeras att användas för bostadsändamål, vilket klassas som känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenario (NV 2009b). 
Beträffande föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten är målen följande: 

 Föroreningar från den tidigare verksamhet ska inte innebära oacceptabla risker
för människors hälsa vid markanvändning enligt gällande planbestämmelser.

 Föroreningar från den tidigare verksamheten ska inte väsentligen begränsa
markekosystemets funktion utöver den fysiska påverkan som sker till följd av
exploatering och byggnation av bostäder.

 Föroreningen från den tidigare verksamheten ska inte innebära en oacceptabel
påverkan på de recipienter eller vattentäkter till vilken avrinning från
fastigheten sker.

Konkret innebär detta att förorening inte skall utgöra en oacceptabel risk för människor som 
vistas på platsen enligt aktuell markanvändning. 

Med den fysiska planeringen har kommunen en viktig möjlighet att påverka övergripande 
målsättningar vad gäller miljö och hälsa. I det aktuella fallet har man möjlighet att genom 
exploatering och bebyggelse på redan förorenad fastighet minska behovet av intrång på 
orörd naturmark, skogs- eller jordbruksmark. Dessa kan då i stället användas för rekreation 
och produktion av nyttigheter såsom bränsle, virke, papper och livsmedel. På samma sätt 
ökar möjligheten att bevara och förstärka den biologiska mångfalden då dennas gynnas i 
större utsträckning av denna markanvändning vid oexploaterad mark jämfört med 
bostadsmark.  

2 Problembeskrivning 

2.1 Konceptuell modell 
Nedan beskrivs problemet ur ett konceptuellt perspektiv. 

2.1.1 Avgränsningar tid, rum 
Föroreningssituationen är att betrakta som konstant, då ingen nedbrytning av förorening 
förväntas över tid och eventuell fastläggning av förorening bör ha skett innan befintlig 
undersökning. Laktester, mm för att utröna eventuell fastläggning av metaller i jord har ej 
utförts. Utredningen gäller endast Cirkusplatsen men gällande belastning är det dock värt 
att beakta att omblandade massor täcker ett betydligt större område öster om 
Cirkusplatsen (se Figur 4), vilket inte är undersökt gällande efterbehandlingsåtgärder. 
Åtgärder för att hindra föroreningsbelastning på eventuell recipient (grundvatten, ytvatten) 
kommer troligen ha marginell verkan på den recipienten, då betydligt större volymer icke 
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åtgärdade massor förekommer öster om Cirkusplatsen. Det är inte undersökt, men rimligt 
att anta att de tillförda massorna är relativt väl omblandade och att föroreningssituationen 
troligen är likvärdig i hela det uppfyllda området. 

2.1.2 Föroreningskällor, egenskaper 
Föroreningen bedöms ha tillförts med massor av okänt ursprung i samband med att 
området utfylldes under 60-talet, se Figur 4. 

2.1.3 Spridnings- och exponeringsvägar 
Exponeringsvägar är främst via intag av förorenad jord, inandning av ånga och 
dammpartiklar samt upptag via hudkontakt med förorenade partiklar. Inandning av ånga är 
främst ett problem vid eventuell bostadsbebyggelse, då ångor från mark annars snabbt 
späds ut i atmosfärsluften till halter som inte utgör oacceptabel risk.  

I dagsläget återfinns inga ätbara växter på området och odling är inte aktuellt. Vid eventuell 
exploatering är odling däremot möjlig och hänsyn tas till exponering via odlade grödor. 
Justering har utförts i syfte att ge en mer representativ bild av intaget  

Spridningsvägar utgörs, utöver markerosion (partikelspridning med väder och vind) och 
ångavgång, av spridning med markvatten till grundvatten och ytvatten.  

2.1.4 Skyddsobjekt 
De skyddsobjekt som i det generella fallet kan påverkas av föroreningar är: 

• Människor som bor och vistas på området

• Markmiljön inom området och vattenmiljön till vilken avrinning sker.

• Grund- och ytvatten som resurser för livsmedelsproduktion, inklusive dricksvatten,
och rekreation.

Vistelsetid, markens skyddsvärde, skydd av grund- och ytvatten är platsspecifika 
parametrar som vid framtagande av platsspecifika riktvärden justerats utifrån förväntade 
åtgärder och framtida markanvändning.  

2.1.5 Konceptuell modell 
Nedan visas en konceptuell modell för en föroreningssituation där skyddsobjekt (Figur 1) 
och exponeringsvägar för människa (Figur 2) som vistas på platsen redovisas. 

Figur 1. Skyddsobjekt enligt konceptuell modell (Illustration : AFRY). 
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Figur 2. Exponeringsvägar av förorening från mark till människa på plats. Efter rapport NV 5977 
(Naturvårdsverket, 2009b) (Illustration: AFRY). 

I Tabell 1 nedan redovisas hur man med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 
kan beskriva det generella scenariot för känslig markanvändning (KM). 

Tabell 1 Generellt scenario för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverket 
riktvärdesmodell. 

Förorenings-
källa 

Spridnings-
vägar 

Exponerings-
vägar 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Ytlig och 
djupare 
liggande 
omättad och 
mättad zon  

Utlakning till yt- 
och 
grundvattnet 

Spridning via 
grundvatten 

Förångning 

Luftburen  
spridning inom 
området 

Upptag i växter  

Hudkontakt 
med jord eller 
damm 

Intag av jord 

Inandning av 
damm 

Inandning av 
ånga 

Intag av 
dricksvatten 

Intag av 
växter  

Barn och vuxna 
som vistas inom 
området  

Markekosystem 

Ytvattenekosystem  

Grundvatten 

Ytvatten  
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2.1.6 Kunskapsluckor 
Hydrologiska förutsättningar är inte fullt utredda och spridningsriktning av mark- och 
grundvatten baseras på kartunderlag som saknar redovisning av grundvattendelare. 
Underlaget bedöms dock fullgott för denna typ av bedömning. 

3 Exponeringsanalys 

3.1 Befintlig föroreningssituation 
Den miljötekniska markundersökningen utförd av Ramboll under 2021 (Ramboll, 2021) 
visade bl.a. 

 I samtliga provpunkter mellan 0-2,6 m u my påträffades fyllnadsmassor av
sandig silt med inslag av grus och lera. Därunder gyttjig lera. 

 I alla utförda provpunkter (8 st) har det påträffats olika metaller i varierande
halter mellan KM-FA (Farligt avfall). Utöver metaller har även påträffats PCB7
samt PAH i halter överstigande KM. 

 I grundvatten har förhöjda halter av barium, arsenik, zink, nickel och PAH
påträffats. De relativt sett högsta halterna i grundvattenproverna utgjordes av 
arsenik, nickel och zink. 

Figur 3. Tidigare utförda provpunkter av Ramböll, (Ramboll, 2021). 

Det finns inget angivet i tidigare undersökning angående om man påträffat slagg i 
samband med undersökningen, men detta kan vara svårt att se vid skruvborrning. Det 
blev dock borrstopp i provpunkt 21R01. Provet som uttogs i 21R01 på 0-0,6 m u my, 
ovan borrstopp, hade innehåll av barium över MKM (Mindre Känslig Markanvändning) 
vilket är ett ämne som brukar förekomma i slaggen. Med tanke på stadens historik 
finns det anledning att misstänka att de påträffade föroreningarna skulle kunna 
härstamma från slagg (SSAB). På historiskt flygfoto, Figur 4, ser det ut som att det 
pågår någon typ av arbeten på området, gissningsvis utfyllnadsarbeten eftersom 
området är uppfyllt. 
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Figur 4: Historiskt flygfoto ca 1960. Ungefärlig utbredning av Cirkusplatsen är markerad med röd 
polygon. @Lantmäteriet  

Då det aktuella området är uppfyllt av blandade fyllnadsmassor har AFRY gjort 
bedömningen att massorna inom det aktuella området måste ses som en enhetsvolym 
som inte går att dela upp i mindre delar (egenskapsområden). En klassificering och 
schakt utifrån rutnät, som Ramboll föreslagit, bedöms därmed inte lämplig i detta fall. 
Utifrån resultaten i tidigare markundersökning bedöms hela volymen fyllnadsmassor 
inom det aktuella området vara förorenade med främst metaller.  

Den totala volymen förorenade fyllnadsmassor beräknas till, enligt data från Ramboll 
(Ramboll, 2021) till mellan 15 000 och 20 000 m3. Representativ halt har beräknats 
genom UCLM95, medelvärdets ensidiga, 95%iga konfidensgräns, utifrån analyssvar 
redovisade i PM (Ramboll, 2021). UCLM95 tar sålunda höjd för det faktum att 
medelvärdet från de analyserade proverna inte fullt ut ger en korrekt bild av (den 
okända) medelhalten av förorening i fyllningsjorden på platsen. Se stycke 3.3.4. 

3.2 Spridning och belastning 
Grundvattnet i ytliga jordmagasin är inte en källa till dricksvatten för ett 
bostadsbyggande enligt detaljplan. Man kan således bortse från den exponeringsvägen 
för de som vistas på platsen. Dock kan det förorenade området utgöra en 
belastningskälla till omgivande grundvatten. Närmsta brunn enligt SGUs brunnsarkiv, 
vilken inte är markerad som energibrunn, ligger på ett avstånd av 750 m från 
fastigheten (SGU, 2022). Lokal dricksvattenproduktion från bergborrad brunn är inte 
heller ett relevant alternativ. Om det mot förmodan skulle byggas en sådan anläggning 
bedöms risken för påverkan från de förhöjda halterna av metalliska grundämnen i 
fyllningsjorden överst vara i det närmaste försumbar. Bly och kvicksilver binds till det 
organiska materialet i jorden, vars vertikala transport ned i berget är mycket liten. 
Som ett konservativt antagande har riskbedömningen gjorts med antagande att uttag 
av grundvatten sker vid koloniområdet, ca 850m norr om Cirkusplatsen, varför 
avstånd till skyddat grundvatten antas vara 800m. I detta fall beaktas även intag av 
dricksvatten som exponeringskälla. I den händelse att de platsspecifika framtagna 
riktvärden som presenteras i denna rapport inte accepteras och exploatering därför 
inte skulle ske kommer detta scenario (dvs att marken lämnas i befintligt skick) inte i 
sig att avhjälpa eventuell belastning av grundvatten från området. Vidare kommer 
byggnation av bostäder att minska infiltrationen till grundvatten under det tätande och 
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absorberande jordlagret av gyttja och lerig gyttja, vilket utgör naturlig jord under 
fyllnadsmassorna. 

Då markvatten i dagsläget består av endast ett ca 2,5 m mäktigt lager av 
fyllnadsmassor, underlagrat gyttja och lera bedöms inte att eventuellt djupare 
grundvatten påverkas av förorening på platsen i nämnvärd utsträckning. Vidare sker 
en eventuell belastning av grundvatten troligtvis i betydligt högre grad från omgivande 
mark, där fyllnadsmassor använts, vilka kan förmodas ha likvärdig 
föroreningskaraktär. Den förorening som tidigare påträffats i grundvatten (Ramboll, 
2021) är uttaget från en nivå som inte representerar någon akvifär, utan en begränsad 
vattenvolym i fyllnadsmassorna. AFRY konstaterar vidare att de grundvattenprover 
som uttagits (Ramboll, 2021) visar på måttlig halt av förorening, vilken inte erfordrar 
några som helst skydds- eller efterbehandlingsåtgärder. 

Ytvattenrecipient bedöms vara Aspafjärden, Vatten-ID: SE584215-170800, 
(Länsstyrelsen, 2022), belägen ca 1,8 km norr om Cirkusplatsen 

3.3 Exponering 
Nedan följer en redovisning av de scenariospecifika och platsspecifika justeringar som 
gjorts vid denna riskbedömning. Samtliga justeringar finns redovisade i bilaga 1, 
uttagsrapporter. 

3.3.1 Scenariospecifika justeringar 
Vid denna riskbedömning har tre scenarier tagits fram, vilka tar hänsyn till de 
platsspecifika förutsättningarna, samt de faktorer som är scenariospecifika. 
Tillexempel har människors vistelsetid på platsen justerats till att vara i enighet med 
Mindre Känslig Markanvändning, en vistelse på 60 dagar/år vid det så kallade 0-
alternativet, dvs då marken lämnas i befintligt skick och nyttjas som (mindre attraktiv) 
rekreationsyta. Vid scenarier för bostadsbebyggelse ändras vistelsetiden till 365 dagar 
per år. De yttre förutsättningarna är sålunda scenariospecifika.  

Likaså bedöms markmiljöns skyddsvärde vara i linje med Mindre Känslig 
Markanvändning, då det är tillförda förorenade fyllnadsmassor och inte naturlig jord på 
området. Ett skyddsvärde motsvarande MKM säkerställer ett skydd för de mest basala 
markekosystemfunktionerna. Vid scenario att ytlig jord pålagras med rena massor har 
skyddsobjektet Markmiljö avlägsnats helt, då de rena massorna förväntas vara de som 
långsiktigt bidrar till fullgoda ekosystemfunktioner (och de är ytliga och därmed 
kommer de vara biologiskt mest aktiva). De ekosystemfunktioner som skall skyddas 
bedöms huvudsakligen påverkas av de anläggningsmässiga förutsättningarna vid 
etablering av bostadsbebyggelse, snarare än föroreningssituationen på området. 
Urschaktning av förorenade massor och återfyllnad med t ex krossmaterial ökar inte 
markens skyddsvärde och skapar inte bättre förutsättningar för ett fungerande 
markekosystem. 

Likaså har exponering av förorening via intag av växter justerats till 1/10 av vad som 
anges vid Känslig Markanvändning, då det antas att den boendeform som planeras 
inte kommer att fullt ut erbjuda odling för hemmabruk i den omfattning att 10% av 
det dagliga intaget på årsbasis utgörs av hemodlad frukt och grönt. Vid en pålagring 
av rena jordmassor har dessutom intaget justerats till 1/100, då det endast handlar 
om exponering av grödor med rotsystem som tränger ner djupare än 1 m (i praktiken 
fruktträd, i huvudsak äpplen och plommon). (Det förutsätts att vid anläggning av ett 
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atrium eller liknande görs konstruktionsmässiga åtgärder för att framför allt hindra 
inträngning av förorening i form av ånga.) 

Vid bostadsbebyggelse antas att visst anläggningsarbete kommer att ske i perioder. 
Därför har exponeringstid för ytlig jord (vilken då tillfälligt blottläggs) justerats till 5 
dagar per år, vilket får antas vara ett mycket konservativt antagande, givet att 
anläggningsarbete sker inom inhägnat område på begränsade delar av 
bostadsområdets yta. Berörda exponeringsparametrar är direktintag av jord, 
inandning av damm och hudkontakt med jordpartiklar. Detta avser scenario då 1 m 
rena massor tillförts till området. Vid scenario bostadsbyggande utan övriga åtgärder 
är exponeringsparametrarna givetvis oförändrade i detta avseende, då dessa 
exponeringsvägar kvarstår, oavsett om man t ex gräver ett kabeldike eller inte.  

3.3.2 Platsspecifika justeringar 
Vid denna riskbedömning har platsspecifika justeringar utförts. Områdets längd och 
bredd har justerats för att bättre representera den faktiska ytan som Cirkusplatsen 
utgör (ytan är något utökad).  

Skydd av grundvatten har justerats, såtillvida att avstånd till skyddat grundvatten 
satts till 800m.  

Avstånd till brunn har satts till 720m. 

Ytvattenrecipient Aspafjärden (inklusive Stjärnholmsviken) har en vattenvolym på 0,03 
km3 och hade en sammanlagd tillrinning (landavrinning, punktkällor och nederbörd) på 
0,17m3/s, baserat på underlag från 2010-2019, data nedladdningsbart från SMHIs 
vattenwebb (SMHI, 2022). Detta genererar en omsättningstid för vattenförekomsten 
(den tid det teoretiskt tar att byta ut vattnet i vattenförekomsten) på 0,011 år (ca 4 
dagar). Denna beräkning av omsättningstid är dock gravt underskattad, då 
omsättningstiden i praktiken är betydligt lägre (vattnet byts ut snabbare) på grund av 
vattenutbyte med angränsande vattenförekomster. Vi bedömer dock att beräkningen 
ovan är fullgod samt mer konservativ för beräkning av förorening.  

Vidare bör markanvändningen belysas i ett vidare perspektiv. Under förutsättning att 
kommunen planerar bostadsbebyggelse är det fördelaktigt om så kan ske på 
ruderatmark eller på annat sätt påverkad mark, snarare än att man tar naturlig mark 
(skogsmark eller odlingsmark) i anspråk, då dessa marker till övervägande del hyser 
högre biologiska värden och markekologiska/geokemiska funktioner bidrar till en 
bättre naturlig miljö i området i stort, alternativt är av betydelse för matproduktion. 
Att skyddet av markmiljö justeras eller upphävs i och med att området exploateras för 
bostäder enligt ovan angivna anpassningar kompenseras mer än väl av att ingen orörd 
natur, skogs- eller odlingsmark behöver tas i anspråk för densamma. Värt att notera 
är att i det alternativ då marknivån höjs upp 1 m med rena massor och skydd av 
markmiljö har avlägsnats i riskbedömningen, är det framförallt då 
markekosystemfunktioner kommer bero av de tillförda massorna och befintliga massor 
till stora delar har obefintlig betydelse för markekosystemets funktion (förutom de rent 
fysiska egenskaperna, vilka inte påverkas av föroreningshalter.) 
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3.3.3 Sammanställning av justeringar 
De justeringar som beskrivits i stycke 3.3.1 och 3.3.2 sammanfattas i Tabell 2, nedan. 
De finns även angivna i Bilaga 1, uttagsrapporter, där även kommentarer till ändringar 
framgår.  

Tabell 2. Sammanställning av justerade platsspecifika- och scenariospecifika parametrar. 

3.3.4 Framtagande av representativ halt 
Den föroreningshalt som bäst representerar exponeringssituationen på platsen 
betecknas representativ halt. För långsiktig exponering är den representativa halten 
motsvarande medelhalten av respektive förorening på området, förutsatt att man 
vistas över hela detta område. Medelhalten på området representeras av medelvärdets 
övre konfidensgräns, vilken tar höjd för osäkerheter kring provtagning (vilket i 
synnerhet gäller för den heterogena föroreningssituationen i omblandade 
fyllnadsmassor). I Tabell 3 nedan följer en redovisning av de metoder som använts vid 
beräkning av representativ halt. UCLM95 (den övre 95%iga konfidensgränsen för 
medelvärdet) har framtagits med hjälp av programvaran ProUCL, utvecklat av US EPA 
(https://www.epa.gov/land-research/proucl-software), fritt för nedladdning. De 
metoder som använts bygger på återsamplingsteknik, Bootstrap (Efron, 1993) 
Undantaget är kvicksilver som beräknats enligt (Cohen, 1959; Cohen, 1961; Land, 
1971) då datamaterialet har flertalet analyser med halter under rapporteringsgräns. 

Generellt scenario Eget scenario Eget scenario Eget scenario

0-alternativ Åtgärd Bostäder
Rekreationsyta, och tillförsel 1 m 

Avvikelser i scenarioparametrar KM utan låtgärd Åtgärd Bostäder rena ytmassor Enhet
Intag av jord beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Hudkontakt med jord/damm beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Inandning av damm beaktas beaktas beaktas justerad, 5 d/år
Intag av växter beaktas beaktas ej beaktas beaktas
Andel växter från odling på plats 0,1 - 0,01 0,001
Exp.tid barn - intag av jord 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid vuxna - intag av jord 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 60 120 5 dag/år
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 60 120 5 dag/år
Exp.tid barn - inandning av damm 365 60 365 5 dag/år
Exp.tid vuxna - inandning av damm 365 60 365 5 dag/år
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 1 0 1 1 -
Exp.tid barn - inandning av ånga 365 60 365 365 dag/år
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 365 60 365 365 dag/år
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 1 0 1 1 -
Längd på förorenat område 50 85 85 85 m
Bredd på förorenat område 50 85 85 85 m
Djup till förorening 0,35 0,35 0,35 1 m
Avstånd till brunn 0 720 720 720 m
Avstånd till skyddsvärt grundvatten 0 800 800 800 m
Sjöns volym 1000000 30000000 30000000 30000000 m³
Sjöns omsättningstid 1 5 5 5 år
Skydd av markmiljö KM-värde MKM-värde MKM-värde -
Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö utförs ej
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arsenik  95% Percentile Bootstrap UCL 

barium  95% Percentile Bootstrap UCL 

kadmium  95% Percentile Bootstrap UCL 

kobolt  95% Percentile Bootstrap UCL 

krom  95% BCA Bootstrap UCL 

koppar  95% BCA Bootstrap UCL 

kvicksilver  Cohen, Land 

mickel  95% Percentile Bootstrap UCL 

bly  95% BCA Bootstrap UCL 

vanadin  95% BCA Bootstrap UCL 

zink  95% BCA Bootstrap UCL 

*biaskorrigerad, accelererad bootstrap, korrigerar för mycket skeva fördelningar av data.

Tabell 3. Valda metoder för beräkning av representativ halt. 

3.4 Platsspecifika riktvärden, effektanalys 
Den exponeringsanalys som utförts har resulterat i följande platsspecifika riktvärden 
(PSRV) för föreslagna framtida åtgärder och möjlig markanvändning, se Tabell 4. 
Redovisat finns även framtagna representativa halter för de olika metallföroreningarna 
på området. Riktvärden vilka överskrids av representativa halt är gulmarkerat och 
representerar en risk som kan innebära oacceptabel exponeringssituation. 

Tabell 4. Platsspecifika riktvärden för föreslagna åtgärder, samt framtagen representativ halt för 
området. 

4 Riskkaraktärisering 
Den exponering som kan antas skapa en oacceptabel risk representeras av PSRV), 
vilka är justerade efter olika typer av förväntad markanvändning (rekreationsyta; 
bostäder) och möjliga åtgärder (ingen åtgärd, samt utskiftning av ytlig jord). Enligt 
Tabell 4, ovan kan man konstatera att 0-alternativet, att lämna marken utan vidare 
åtgärder, inte genererar en helt tillfredsställande föroreningssituation. Det är främst 
skydd av markmiljön i sig som utgör ett problem och om den befintliga påverkan på 
markekosystemen i de tillförda massorna kan accepteras är det i övrigt inga andra 
skyddsobjekt (inklusive de människor som nyttjar marken) som kan riskera negativ 
påverkan. Platsspecifika riktvärden är i vissa fall avsevärt högre än för 

Representativ halt Avrundat Avrundat Avrundat
UCLM95 riktvärde riktvärde riktvärde

Ämne (mg/kg) (mg/kg) Styrande för riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde (mg/kg) Styrande för riktvärde
Arsenik 9 10 Bakgrundshalt 10 Bakgrundshalt 10 Bakgrundshalt
Barium 333 300 Skydd av markmiljö 300 Skydd av markmiljö 8 000 Intag av dricksvatten
Kadmium 1 10 Intag av dricksvatten 5,0 Intag av jord 8 Intag av dricksvatten
Kobolt 9 35 Skydd av markmiljö 35 Skydd av markmiljö 80 Skydd av grundvatten
Krom tot 83 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av markmiljö 2 000 Skydd av grundvatten
Koppar 727 200 Skydd av markmiljö 200 Skydd av markmiljö 1 800 Skydd av grundvatten
Kvicksilver 2,7 5 Skydd av ytvatten 0,40 Inandning av ånga 1 Inandning av ånga
Molybden 3,1 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av markmiljö 150 Skydd av grundvatten
Nickel 22 120 Skydd av markmiljö 120 Skydd av markmiljö 180 Skydd av grundvatten
Bly 245 300 Intag av jord 80 Intag av jord 500 Skydd av grundvatten
Vanadin 128 200 Skydd av markmiljö 200 Skydd av markmiljö 1 800 Skydd av grundvatten
Zink 962 500 Skydd av markmiljö 500 Skydd av markmiljö 3 500 Skydd av grundvatten

0-alternativ, rekreationsyta Bostäder, ingen efterbehandling Bostäder, skifte av massor 0-1 m u my
Sceario, åtgärdsförslag
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standardscenario KM, vilket framförallt beror på att vistelsetiden skiljer sig från det 
som kan förväntas i villaträdgårdar, osv. 

I den händelse man väljer att nyttja marken för bostadsändamål är risksituationen till 
stora delar likvärdig med 0-alternativet, med de viktiga undantagen att kvicksilver kan 
utgöra en hälsorisk genom inträngning av kvicksilverånga i bostäder samt att 
blyhalterna är så höga att de ej är lämpliga vid bostäder. De boende vistas i högre 
grad runt sina bostäder än om området ej skulle bebyggas och därmed ökar 
exponeringsrisken, särskilt för barn. Direktintag av jord blir här den styrande 
exponeringsvägen. I likhet med 0-alternativet riskerar även markmiljön att påverkas. 
Skyddsvärdet för markmiljön är satt till motsvarande Mindre Känslig Markanvändning, 
dock är exponeringsparametrar avseende hälsa (vistelsetid, mm) justerade för att 
representera lämpligt skydd vid bostadsbebyggelse. 

Vid alternativ att höja marknivån och överlagra befintlig mark med 1 m rena massor 
kvarstår endast eventuell risk för ånginträngning av kvicksilver i huskroppar.  

4.1 Osäkerheter, beräkning av representativ halt 
Då kvicksilver påträffats i enstaka prover med förhöjd halt och i flertalet prover i halter 
under rapporteringsgräns är beräkning av representativ halt förenat med stora 
osäkerheter. Enligt den statistiska metod som används blir den representativa halten 
som högst 2,7 mg/kg TS med 95% konfidens. 

5 Sammanfattande platsspecifik riskbedömning 
Då det aktuella området är uppfyllt av blandade fyllnadsmassor har bedömning gjorts 
att massorna måste ses som en enhetsvolym med en mäktighet om 2-2,5m. Därmed 
anses behovet av vidare undersökningar i syfte att avgränsa påträffade föroreningar i 
enstaka plan eller djup i specifika punkter inte vara motiverat.  

Med ett 1 m marktäcke av rena massor kan alla de påträffade markföroreningarna 
accepteras, med reservation gällande ånginträngning av kvicksilver. Inträngning av 
kvicksilverånga hindras lämpligen genom att man konstruerar bostadshusen med tät 
bottenplatta (radonsäker grund). Genom att tillföra rena massor mellan bostad och 
föroreningskällan minskar risken. Vill man uppnå acceptabel risk gällande 
ånginträngning (utan radonsäker grund) krävs en mäktighet motsvarande minst 2,3m, 
dvs i stort sett hela det lager av fyllnadsmassor på platsen skulle behöva avlägsnas. 
Detta alternativ redovisas inte i denna rapport, då det betraktas alltför kostsamt.  
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6 Åtgärder 

6.1 Åtgärdsbehov 
Behovet att åtgärda föroreningssituationen i rådande läge anses vara begränsat, då det i 
huvudsak är skydd av markmiljön som riskeras. Gällande eventuell belastning av ytvatten 
är en åtgärd just vid Cirkusplatsen troligtvis relativt verkningslös, då fyllnadsmassorna 
förekommer över ett större sammanhängande område. 

Vid önskan att uppföra bostäder på området krävs åtgärder för att boendemiljön skall vara 
acceptabel. 

6.2 Möjlig framtida markanvändning 

6.2.1 Ingen åtgärd 
Enligt de framtagna scenarier som presenterats i Tabell 2 samt Tabell 4 framgår att 
föroreningssituationen är sådan att markekosystemfunktioner inte fullt skyddas, även 
givet det antagande som gäller för Mindre Känslig markanvändning (där endast de mer 
grundläggande funktioner förväntas, vilka bedöms tillräckliga för att marken skall 
fungera som t.ex. industrimark). 0-alternativet, dvs att behålla befintlig 
markanvändning utan åtgärd, är därmed inte fullt tillfredsställande avseende 
markmiljö utifrån naturvårdsverkets modell.  

6.2.2 Bostadsbyggande utan åtgärd 
Vid bostadsbyggande kvarstår den föroreningsproblematik som associeras med skydd 
av markmiljö. Därtill tillkommer risk för ånginträngning av kvicksilver i planerade 
bostäder samt risker associerade till bly vid direktintag av jord. Riskerna bedöms i 
dagsläget inte vara acceptabla för markanvändning med bostäder, och hälsoaspekter 
kopplade till kvicksilver och bly belyses särskilt. 

6.2.3 Bostadsbyggande och utbyte/påförande av ytliga massor 
En möjlig åtgärd innan bostadsbyggande är att tillföra rena jordmassor med en 
mäktighet av 1 m på befintlig mark (och alltså en upphöjning av marknivån.) Vid en 
sådan åtgärd återstår endast osäkerhet kring kvicksilver, gällande ånginträngning i 
bostadshus. Detta då osäkerhet råder kring den kvicksilverhalt som råder i 
fyllnadsmassorna på platsen. 

6.2.4 Bostadsbyggande med tät bottenplatta samt utbyte/påförande av 
ytliga massor 

Om bostäder uppförs med tät bottenplatta erhålls en lösning där risk för ånginträngning av 
kvicksilver bedöms vara acceptabel. Övriga föroreningar som utgör risk vid etablering av 
bostäder behandlas genom pålagring av 1 m massor. Ett tätskikt bedöms vara en fullgod 
åtgärd för att hindra ånginträngning av förorening vid konstruktion av atrium, orangeri mm. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I rådande läge är situationen sådan att Barium, koppar och zink påträffas i sådana 
halter att skydd av markmiljö riskeras (trots att markmiljöns skyddsvärde justerats till 
motsvarande industrimark, MKM). Även om detta kan anses utgöra en acceptabel 
föroreningssituation är det därför lämpligt att från kommunens sida ta hänsyn till den 
befintliga föroreningssituationen. I dagsläget tycks marken inte märkbart påverkad av 
föroreningssituationen, varför inga akuta åtgärder bedöms nödvändiga, just avseende 
skydd av befintliga markfunktioner. 

Vid tillförsel av rena massor vid bostadsbyggande kvarstår risker gällande 
ånginträngning av kvicksilver. AFRY rekommenderar att bebyggelse uppförs med tät 
bottenplatta i linje med radonsäkert utförande för att eliminera denna risk. I den 
händelse detta inte bedöms vara ett lämpligt alternativ förslås en kompletterande ytlig 
provtagning av mark för att få bättre kunskap om kvicksilverhalten på området. En tät 
bottenplatta på varje huskropp bör dock säkerställa att eventuell risk för inträngande 
kvicksilverånga blir acceptabel. Vid uppförande av atrium eller liknande konstruktion 
med begränsat luftutbyte samt direktkontakt med mark bör ett tätskikt etableras, 
förslagsvis urschaktning till lämpligt djup, en tät duk vilken skapar en barriär för ånga 
och lämplig planteringsjord tillförs ovanpå detta till önskad plannivå. 
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Uttagsrapport
0-alternativet

Rekreationsyta

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Kadmium 10 mg/kg Intag av dricksvatten
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 8,0 mg/kg Intag av dricksvatten
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 300 mg/kg Intag av jord
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV 0-alternativ KM

Intag av växter beaktas ej beaktas Inga ätliga växter finns på området. Gräsyta (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 60 120 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 60 120 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 60 365 dag/år Rekreationsyta vid två lokala bilvägar. Begräsat attraktivt 

området som kan användas för fritidsaktivitet (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Inomhusmiljö saknas (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 60 365 dag/år Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 60 365 dag/år Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Beaktas ej då inomhusmiljö saknas (obl)
Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Avstånd till brunn 720 0 m Platsspecifik justering enligt Brunnsarkivet (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011061555 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 

begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV 0-alternativ

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen 0-alternativ.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport
Alternativ Bostäder

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Kadmium 5,0 mg/kg Intag av jord
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,40 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 80 mg/kg Intag av jord
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Uttag av dricksvatten sker ej på platsen (obl)
Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Platsspecifik justering, då det bedöms som om begränsad 

odling sker i planerad bebyggelse (obl)
Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 

begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder.xlsm sida 1 Blad Uttagsrapport
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Uttagsrapport
Alternativ Bostäder samt

utbyte av massor 0-0,5m u my

Projekt ID
D0048231

Bilaga 1

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 6 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Kadmium 8,0 mg/kg Intag av dricksvatten
Kobolt 150 mg/kg Intag av dricksvatten
Krom tot 500 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Koppar 15 000 mg/kg Inandning av damm
Kvicksilver 0,60 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 300 mg/kg Intag av dricksvatten
Nickel 350 mg/kg Inandning av damm
Bly 600 mg/kg Intag dricksvatten + exp. andra källor
Vanadin 3 000 mg/kg Intag av dricksvatten
Zink 60 000 mg/kg Intag av dricksvatten

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder och tillförsel 1 m rena ytmassorKM

Intag av jord beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Hudkontakt med jord/damm beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Inandning av damm beaktas beaktas Förorenade jordlager saknar konstktyta (frv)
Intag av dricksvatten beaktas beaktas Uttag av dricksvatten sker ej på platsen (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - intag av jord 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 5 120 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 5 120 dag/år Kommentar saknas!
Exp.tid vuxna - inandning av damm 5 365 dag/år Kommentar saknas!
Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0 1 - Kommentar saknas!
Andel växter från odling på plats 0,001 0,1 - Platsspecifik justering då intag är begränsat till grödor med 

rotsystem där merparten av upptag sker djupare än 0,5 m u 
my (obl)

Längd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Bredd på förorenat område 85 50 m Platssprecifik utökning av området (obl)
Djup till förorening 0,5 0,35 m Scenariospecifik justering, då förorenade massor täcks av 

>0,5 m rena massor (obl)
Avstånd till brunn 720 0 m Justerat enligt Brunnsarkivet (obl)
Sjöns volym 30000000 1000000 m³ Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Sjöns omsättningstid 0,011 1 år Platsspecifik justering Aspafjärden (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Begränsat skyddsvärde för befintliga massor (obl)
Markmiljö beaktas i sammanvägning 
hälsa/miljö

utförs ej utförs Markekosystemfunktioner bedöms fullgoda i överlagrade, 
rena massor. Befintligt skyddsvärde marginellt (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Akvifär saknas och belastning via lerlager bedöms 
begränsad (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

En anpassning, utgående från MKM men med justeringar för KM

Cirkusplatsen PSRV Åtgärd Bostäder och tillförsel 1 m rena ytmassor

Beskrivning

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder och avhjälpande 0-1m ny.xlsmsida 1 Blad Uttagsrapport
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Envägskoncentrationer
O-alternativet
rekreationsyta

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 29 67 1600 beaktas ej 3 beaktas ej 2,6 data saknas 100 2,6 40 beaktas ej beaktas ej 340000 2,6 10 10
Barium 7600 91000 120000 beaktas ej 9400 beaktas ej 3900 data saknas data saknas 3900 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300
Kadmium 55 6600 240 beaktas ej 11 beaktas ej 9 250 data saknas 9 12 beaktas ej beaktas ej 15000 9 0,2 10
Kobolt 530 6400 12000 beaktas ej 170 beaktas ej 120 data saknas data saknas 120 35 beaktas ej beaktas ej 230000 35 10 35
Krom tot 570000 ej begr. ej begr. beaktas ej 880000 beaktas ej 320000 data saknas data saknas 320000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150
Koppar 190000 ej begr. 120000 beaktas ej 120000 beaktas ej 45000 data saknas data saknas 45000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200
Kvicksilver 35 420 9700 590 11 beaktas ej 8 data saknas data saknas 8 10 beaktas ej beaktas ej 2300 8 0,1 8,0
Molybden 3800 46000 ej begr. beaktas ej 320 beaktas ej 290 data saknas data saknas 290 150 beaktas ej beaktas ej 90000 150 1 150
Nickel 4600 55000 3000 beaktas ej 1400 beaktas ej 790 data saknas data saknas 790 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120
Bly 530 6400 24000 beaktas ej 990 beaktas ej 320 600 data saknas 320 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 320 20 300
Vanadin 3400 41000 120000 beaktas ej 3500 beaktas ej 1600 data saknas data saknas 1600 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200
Zink 110000 ej begr. ej begr. beaktas ej 71000 beaktas ej 42000 data saknas data saknas 42000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen 0-alternativ.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version



Envägskoncentrationer
Alternativ Bostäder

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 4,8 33 360 beaktas ej beaktas ej 28 3,6 data saknas 100 3,6 40 beaktas ej beaktas ej 340000 3,6 10 10
Barium 1300 46000 27000 beaktas ej beaktas ej 8700 1000 data saknas data saknas 1000 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300
Kadmium 9 3300 53 beaktas ej beaktas ej 14 5 250 data saknas 5 12 beaktas ej beaktas ej 15000 5 0,2 5,0
Kobolt 88 3200 2700 beaktas ej beaktas ej 300 65 data saknas data saknas 65 35 beaktas ej beaktas ej 230000 35 10 35
Krom tot 94000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej ej begr. 84000 data saknas data saknas 84000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150
Koppar 31000 ej begr. 27000 beaktas ej beaktas ej 28000 9500 data saknas data saknas 9500 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200
Kvicksilver 5,8 210 2100 0,45 beaktas ej 7,6 0,39 data saknas data saknas 0,39 10 beaktas ej beaktas ej 2300 0,39 0,1 0,40
Molybden 630 23000 320000 beaktas ej beaktas ej 1600 440 data saknas data saknas 440 150 beaktas ej beaktas ej 91000 150 1 150
Nickel 750 27000 670 beaktas ej beaktas ej 6500 330 data saknas data saknas 330 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120
Bly 88 3200 5300 beaktas ej beaktas ej 2700 81 600 data saknas 81 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 81 20 80
Vanadin 560 21000 27000 beaktas ej beaktas ej 35000 530 data saknas data saknas 530 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200
Zink 19000 680000 ej begr. beaktas ej beaktas ej 34000 12000 data saknas data saknas 12000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version



Envägskoncentrationer
Alternativ Bostäder samt

utbyte av massor 0-0,5m u my

Projekt ID
D0048231

Bilaga 2

Riktvärden TRUE Naturvårdsverket, version 2.0.1
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

Arsenik 350 800 270 beaktas ej 3 280 2,9 data saknas 100 2,9 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 340000 2,9 10 10
Barium 91000 ej begr. 20000 beaktas ej 9400 87000 5600 data saknas data saknas 5600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 5600 80 6 000
Kadmium 660 79000 40 beaktas ej 11 140 8,2 250 data saknas 8,2 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 15000 8,2 0,2 8,0
Kobolt 6400 77000 2000 beaktas ej 170 3000 140 data saknas data saknas 140 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 230000 140 10 150
Krom tot ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej 880000 ej begr. 460000 data saknas data saknas 460000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 460000 30 500 000
Koppar ej begr. ej begr. 20000 beaktas ej 120000 280000 16000 data saknas data saknas 16000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 16000 30 15 000
Kvicksilver 420 5000 1600 0,62 11 76 0,58 data saknas data saknas 0,58 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 2300 0,58 0,1 0,60
Molybden 46000 550000 240000 beaktas ej 320 16000 310 data saknas data saknas 310 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 91000 310 1 300
Nickel 55000 660000 500 beaktas ej 1400 65000 360 data saknas data saknas 360 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 360 25 350
Bly 6400 77000 4000 beaktas ej 990 27000 680 600 data saknas 600 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 600 20 600
Vanadin 41000 490000 20000 beaktas ej 3500 350000 2800 data saknas data saknas 2800 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 2800 40 3 000
Zink ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej 71000 340000 56000 data saknas data saknas 56000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. 56000 70 60 000

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)

Riskbedömning Cirkusplatsen åtgärdsförslag Bostäder och avhjälpande 0-1m ny.xlsm sida 1 Blad Riktvärden

Preliminär version




