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Dnr 2018/1025

§  87 Redovisning av åtgärder för att få den kommunala budgeten i ba-
lans

INLEDNING
På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari  2019, §  9, beslutades att vid

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Bilaga KS 2019/113/1, Ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan fr o m 2019-07-01

Tf skolchef Henric Sjöblom, socialchef Per Ström, samhällsbyggnadschef Anders

Almroth och IT-chef Marie Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ag uppdra till tf kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,

tills dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för

att få kommunens ekonomi i balans,

3111 vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrel-

sen, samt

att anta förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

201 9/1 13  /  1.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att punkt  5  ändras från "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska

ske .." till "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, med un-

dantag av gata/park och måltidsenheten..",

a_tt en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger,

a_tt införa anställningsprövning istället för anställningsstopp,

a_tt utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med  '

andra kommuner, samt

autreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen.

Sture Johansson (C) yrkar

avslag till följande att-sats i Ulrika Spårebos (S) yrkande

&  en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger.

Elisabet Pettersson (C), Hanna Westman (SBÄ) och Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande
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Magnus Edman (SD) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande  med undantag av följande att-sats

&  en ny skogsbruksplan tas fram för att möjliggöra försäljning av skog som är

mindre lämplig att kommunen äger.

Johanna Ritvadotter (V) yrkar

avslag till punkt 5, i förslag till kontroll-och åtgärdsplan samti övrigt bifall till Ulrika

Spårebos (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på kontroll-och åtgärdsplan, förutom punkt  5, mot

avslag och firmer kontroll-och åtgärdsplan bifallen.

Avseende punkt  5  i kontroll-och åtgärdsplanen ställer ordförande proposition på

sitt eget yrkande, Ulrika Spårebos (S) yrkande och Johanna Ritvadotters (V) yrkande

och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Votering

Votering begärs. Följande kontraproposition godkänns. Ordförande ställer sitt eget
yrkande mot Johanna Ritvadotters (V) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Ulrika Spårebos (S) yr-
kande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C) förslag röstar nej.

Vid omröstning avges 6 nej-röster (Anders Wigelsbo  [C], Sture johansson  [C], Elisa—
bet  Pettersson [C], Erik Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M], Hanna Westman  [SBÄ] och
7 ja-röster Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [S], Camilla Runerås  [S], Viktor Kär-
vinge  [S], Johanna Ritvadotter  [V], Magnus Edman  [SD], Andreas Andersson [SD]).

Proposition
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande avseende skogs-
bruksplan mot avslag och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande avslaget.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande avseende införande

av anställningsprövning mot avslag och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande bifallet.

Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkanden avseende möjlighet-
erna att utreda hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med andra kom-
muner samt utreda om det är möjligt att minska den kommunala administrationen
mot avslag och finner Ulrika Spårebos (S) yrkanden bifallna.

Votering
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Ulrika
Spårebos (S) yrkande röstar ja och den som stödjer Anders Wigelsbos (C) förslag
röstar nej.

Vid omröstning avges 7 ja-röster Ulrika Spårebo  [S], Glenn Andersson  [8], Camilla
Runerås  [5], Viktor Kärvinge  [S], Johanna Ritvadotter  [V], Magnus Edman  [SD], And-

reas Andersson [SD]). och 6 nej-röster (Anders Wigelsbo  [C], Sture Johansson  [C],
Elisabet Pettersson  [C], Erik Hamrin  [M], Martin Eriksson  [M], Hanna Westman
[SBA]).

CM
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “30)

I  SA LA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-06—03

 

Forts  §  87

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till tf  kommunchef  att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen,
tills dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för

att få kommunens ekonomi i balans,

&  vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med kommunstyrel-
sen,

&  anta förslag till ekonomisk kontroll-och åtgärdsplan i enlighet med Bilaga KS

2019  /  1  13/1,
&  punkt S ändras från "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska

ske till "En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, med un-
dantag av gata/park och måltidsenheten..",
&  införa anställningsprövning istället för anställningsstopp,
&  utreda möjligheterna hur upphandlingsenheten skulle kunna samordnas med

andra kommuner, samt

&  utreda om detär möjligt att minska den kommunala administrationen.

Reservationer

Anders Wigelsbo (C), Sture Johansson (C), Elisabet Petterson (C), Erik Hamrin (M),
Martin Eriksson (M) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för Anders

Wigelsbos yrkande.

Utdrag

kontor

nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

M %
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SALA OMMUN 2018-07-18

KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUNSTYRELSEN '"k' 2019 '05" 05
Anders Wigelsbo Dlal » .  Aklbllaya

lg 10.15 2.2

Ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan gäller från  2019-07-01

1. Respektive kontorschef har ansvaret för att vidta de löpande åtgärder som

är nödvändiga för att budget hålls inom beslutade ramar. Redovisning av

resultat och konsekvenser ska ske månadsvis.

2. Konsultstopp råder. Alla avsteg från konsultstopp ska beslutas av

kommunchefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.

Kostnadseffekt redovisas.

3. Stopp för planeringsdagar med övernattning. Undantag ges endast av

kommunchefen.

4. Principiellt stopp för utlandsresor. Undantag ges endast av

kommunstyrelsens ordförande.

5. En översyn av samhällsbyggnadskontorets verksamhet ska ske, i syfte att ge

svar på vilka verksamheter som eventuellt kan effektiviseras genom

konkurrensutsättning. En redovisning av denna översyn ska redovisas vid

ledningsutskottets sammanträde den 19 juni 2017.

6. Förslag på vidare åtgärder avseende försäljning av kommunala fastigheter

ska tas fram, i enlighet med den översyn som pågår. Redovisning av intäkter

från försäljning redovisas efter genomförda försäljningar.

_. 7. Samtliga kommunens verksamheter ska redovisa till ledningsutskottet hur

%_ man kommer att använda den digitala tekniken så att den bidrar till

3  .  ' effektivisering av såväl verksamheten.

I 8.5 Utvärdera och/eller revidera strategin för bedömningar av

'  metallföroreningar i mark vid exploatering i Sala tätort. Ett förslag baserat

på hur man arbetar med frågan i Falun och andra jämförbara kommuner ska

presenteras för Ledningsutskottet senast vid sammanträdet den 11

september 2019..

9. Stopp för investeringar som ännu inte påbörjats. Beslut krävs inför

utredning samt inför investering. Beslut om start för investering ska fattas

av Ledningsutskottet.

10. Lokal- och matkostnader fastställs i budgetprocessen senast mars innan

gällande budgetår.

11. En långsiktig underhållsplan tas fram avseende kommunens fastigheter, i

syfte att bättre kunna förutspå kostnadsvolymer och hyreskonsekvenser.

12. För att belysa utvecklingsbehov och förändrade arbetssätt görs en

genomlysning av kommunens organisation och ekonomi med hjälp av SKLs

verktyg Kommunkompassen.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sa)a.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se
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Strategi för bedömning av metallföroreningar  i  mark vid

exploatering inom Sala tätort

(1 bilaga)

FÖRSLAG  TILL  BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar:

a_tt den enhet Kommunstyrelsen ger i uppdrag, skall upphandla en teknisk konsult

inom miljöområdet att ta fram en förstudie inför en eventuell revidering av "Strategiför

bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort”. Förstudien

skall innehålla konsekvensanalys, riskbedömning, tidplan samt redogörelse för Vilka

resurser som behövs och de kostnader en eventuell revidering medför.

a_tt den enhet Kommunstyrelsen ger i uppdrag ansvaret för förstudien tilldelas 150 tkr i

ökade driftanslag 2020.

Len intern projektorganisation för förstudien skall tas fram.

SAMMANFATTNING

”Strategiför bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort"

är senast reviderad  2011.  Ett behov av översyn av strategin föreligger. Sala har, liksom

Falun, ett behov av att uppdatera Sin strategi till dagens kunskapsnivå och metoder,

tillika utifrån Naturvårdsverkets senaste förändring av riktvärdesmodellen för

bedömning av förorenad mark som kom 2016.

För medborgarnas och kommunens skull behövs säkrare svar på de faktiska

hälsoriskerna. Översynen behöver dessutom göras för att få ett trovärdigare underlag

vid samhällsplanering, exploateringar och bygg- och miljönämndens tillsyn.

BAKGRUND

Enligt underlag Bilaga KS 20019/113/1 om "Ekonomisk kon troll- och åtgärdsplan gäller

från 2019-07-01" och beslut på Kommunstyrelsen  3  juni 2019 Skall utvärdering

och/eller revidering av Strategin för bedömningar av metallföroreningar i mark vid

exploatering i Sala tätort presenteras Ledningsutskottet. Uppdraget har muntligen

givits Miljöenheten och detta är att betrakta som redovisning av uppdraget, som också

ska innehålla information om hur man arbetar med frågan i Falun och andra

jämförbara kommuner.

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Exp.
Org.nr Box 304 Stora  Torget 1 0224—74 70 00 vx

212000-2098 733 25 SALA E-post: byggmiljo©salase
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HISTORIK

Verksamheten vid Sala silvergruva har pågått sedan medeltiden. Fram till 1800-talet

utvanns silvret i hyttor belägna nordost om Sala. Det bly som fanns i silvermalmen var

en viktig komponent för att erhålla ett gott utbyte av silver. På grund av stora

blyförluster med rökgaser fick under en period om flera hundra år bly tillsättas
malmen innan rostningen för att inte silverförlusterna skulle bli så stora. Efter en

utbyggnad av Pråmån åren 182 7-35 skeppades malm på pråmar via kanalen till
hyttområdet "Gamla Hyttan”. Efter 1879 behandlades malmen i en ny hyttanläggning

inom Sala silvergruvas område. 1881 påbörjades en försöksverksamhet med att laka

silver ur aftersand vid Gamla Hyttan.  I  slutet av 1880-talet användes lakning för att
utvinna kvarvarande silver ur äldre processad aftersand i det så kallade

extraktionsverket inne på Sala silvergruvas område. Efter år 1908 drevs blyhyttan med

malmer från andra mellansvenska gruvor fram till år 1920. År 1943 återupptogs
blysmältan med anledningen av andra världskriget fram till år 1949. Malmbrytning

påbörjades i Bronäsgruvan år 1950 med en produktion av 2000 ton per år fram till år

1962.

Den enda brytningen som förekommer idag är vit dolomit i Tistbrottet. Brytningen

påbörjades år 1950. Det har funnits olika blandningar och kombinationer av andra

metaller i silvermalmen som brutits. Kombinationer med inslag av bly, arsenik,
kvicksilver och flera andra tungmetaller gör att metallerna återfinns även i

restprodukter och luftnedfall från gruvan. Dolomiten som finns i området har en

buffrande positiv förmåga.

Den översiktliga bedömningen är att den aktuella föroreningssituationen inom Sala

tätort orsakats av luftburna föroreningar vid rostning av malmen vid Sala silvergruva

och Gamla Hyttan. Bland annat har bly följt med rökgaserna och sedan deponerats i

närområdet dvs i Sala tätort. Även vinddriven transport av finkorniga restprodukter

som t.ex. after från upplag från Gamla Hyttan respektive Nya Hyttan kan ha bidragit till

kontaminering av ytj ord i Sala tätort. Det har även tillsatts mer bly för att få ut mer
silver ur malmen i samband med anrikning. Även restprodukter innehållande

tungmetaller från gruvdriften har använts för utfyllnad i vägar och som

jordförbättringsmedel på enskilda fastigheter m.m.  I  j ungfrulig mark runt Sala är det

enbart antropogena luftburna föroreningar från gruvan som påträffas. Är åkermarken

brukad har omrörning ner till plogdjup gjort att föroreningen påträffas djupare än

enbart i ytan.

LAGSTIFTNING  OCH  NATURVÅRDSVERKETS RIKTVÄRDESMODELL

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden styrs främst av miljöbalken och

riksdagens miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket ansvarar för att samordna, prioritera

och följa upp arbetet på nationell nivå.

Tillsynsansvaret över förorenade området regleras i tillsynsförordningen. Det kan vara
länsstyrelsen eller kommunen som har tillsyn över olika förorenade områden i

kommunen. Kommunfullmäktige har genom reglemente beslutat vilken nämnd som har

ansvar för myndighetsutövande uppgifter gällande miljö- och hälsoskyddsområdet

enligt miljöbalken.  I  Sala kommun år det bygg- och miljönämnden.

Naturvårdsverket har utvecklat en beräkningsmodell för att ta fram generella

riktvärden för förorenad mark. Modellen är också en utgångspunkt när man tar fram

platsspecifika riktvärden. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark

anger den föroreningshalt enligt rådande kunskapslåge under vilken risken för

negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel i

SALA  KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Exp.
Org.nr Box 304 Stora Torget 1 0224-74 70 00 vx
212000—2098 733 25  SALA E-post: byggmiljo©salase
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efterbehandlingssammanhang. Det innebär samtidigt att det inte går att garantera att

halter  under dagens generella riktvärden är ofarliga eftersom framtida forskning och

kunskap kan skapa behov att revidera riktvärdena. Revideringar av Naturvårdsverkets

beräkningsmodell och de generella riktvärdena för ett flertal ämnen har också skett på

grund av ny kunskap som exempelvis ämnens toxicitet och långtidseffekter.

I specifika fall där Naturvårdsverkets generella riktvärden inte är applicerbara kan

platsspecifika riktvärden tas fram där man tar hänsyn till de lokala förhållanden som

råder vid det aktuella området. Omfattning av och innehåll i platsspecifik information

som behövs beror på i vilka avseenden området awiker från de antaganden som har

gjorts för Naturvårdsverkets generella riktvärden. För vissa förorenade områden är

riskerna av sådan art att enbart en jämförelse med riktvärden inte är lämplig som

verktyg för att bedöma risker. Då krävs en fördjupad riskbedömning för att uppskatta

riskerna. Det kan exempelvis vara områden där föroreningsspridning utgör en

väsentlig risk, områden där flera olika medier (mark, grundvatten, ytvatten, sediment)

är förorenade eller områden med betydande förorening av klorerade lösningsmedel.

TUNGMETALLER I  SALA

Sala tätort är förorenad av tungmetaller orsakad av gruvans drift. Av de metaller som

förekommer i Sala tätort är de med störst hälsorisker arsenik, bly, kadmium och

kvicksilver. Med risker för markmiljön omnämns även Zink, koppar, krom, barium och

antimon som alla förekommer i Sala tätort.

Alla människor får oberoende av bostadsort oavsiktligt i sig tungmetaller och andra

hälsofarliga ämnen, vanligtvis som spårämnen i livsmedel. Människor kan utöver det få

i sig ytterligare tungmetaller via olika spridningsvägar från förorenade områden. Det

medför att även en förhållandevis liten exponering för tungmetaller från ett förorenat

område bidrar till den totala mängd tungmetaller som alla människor redan utsätts för.

På uppdrag av Naturvårdsverket har Kemakta Konsult AB och Institutet för

miljömedicin reviderat databladen som är underlag för beräkning av riktvärdena i

förorenad mark. Databladen togs fram för dokumentation av ämnesdata som används

för att beräkna de generella riktvärden som publicerats 2009. Under  2015-2016  har en

genomgång gjorts av relevanta datakällor för att utröna om nya data finns tillgängliga

som motiverar en revidering av ämnesparametrarna i modellen.

Nedan följer beskrivning från databladen om de hälsorisker bl.a. från förorenad jord för

de metaller med störst hälsorisker som förekommer i Sala.

Bly
[Naturvårdsverkets datablad  2016)

Den kritiska effekten vid blyexponering är effekter på nervsystemet och hjärnans

utveckling. Foster och små barn är speciellt känsliga eftersom deras nervsystem inte är

färdigutvecklat. Underlaget för bedömning av hälsoeffekterna av bly är omfattande och

osäkerheten i bedömningen av de kritiska effekterna är därmed relativt liten.

Exponering sker framförallt via livsmedel och dricksvatten.

Bly är inte akuttoxiskt vid enstaka intag av förorenad jord vid de blyhalter som

vanligtvis förekommer på förorenade områden. Bly ansamlas i kroppen och har lång

biologisk halveringstid. Stora enstaka intag bidrar således till den ackumulerande

kroppsbördan. Akut exponering för höga intag ger upphov till illamående, kräkningar

och magsmärtor, anorexi, lever och njurskador samt neurologiska symtom i ökande

grad. Något värde för akuttoxicitet är inte satt. Vid mycket höga blyhalteri mark bör

riskerna för akuttoxicitet utvärderas.

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Exp.
Org.nr Box 304 Stora Torget  1 0224-74  70 00 vx

212000-2098 733 25 SALA E-post: byggmiljo@sala.se
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Sedan riktvärden gavs ut 2009 har bedömningen av blys  toxicitet uppdaterats.  Den

visar att negativa  hälsoeffekter  kan uppkomma vid  lägre  doser än man tidigare antagit.

År 2010gjorde European Food Safety Authority (EFSA) bedömningen att

blyexponeringen i Europa ligger nära risknivåerna för CNS-effekter (centrala

nervsystemet) hos foster och barn baserat på senare års epidemiologiska studier,

varför barn och gravida bör skyddas mot ytterligare blyexponering. EFSA beräknar att

redan en blyhalt på 12 ug/l medför ökad risk för försämrad intellektuell kapacitet hos

barn. Även andra hälsoeffekter såsom förhöjda blodtryck och kroniska njurskador har

visat sig kunna uppkomma hos vuxna vid relativt låga blyhalter i blod. Genom att

skydda barn och kvinnor i barnafödande ålder mot risken för CNS-effekter skyddas

även resten av befolkningen mot negativa hälsoeffekter av bly.

Arsenik

(Naturvärdsverkets datablad 2 0 16)

Människor exponeras för oorganisk arsenik via dricksvatten, mark och luft, och för

organiska arsenikföreningar framför allt via fisk och skaldjur.

Oorganisk arsenik är mycket giftig och kronisk exponering kan ge en mängd olika

hälsoeffekter. Epidemiologiska studier visar att arsenik är cancerframkallande och ökar

risken för tumörer i hud, lunga, urinblåsa och troligen även i lever och njure. Det har

även rapporteras samband mellan arsenikexponering och perifera kärlskador,

leverskador, diabetes, kronisk hosta och högt blodtryck.

Kvicksilver

(Naturvårdsverkets datablad 2016)

De dominerande exponeringsvägarna är inandning av ångor och intag av växter. I mark,

vatten och sediment omvandlas oorganiskt kvicksilver av mikroorganismer till

metylkvicksilver. Denna förening ansamlas i fisk. Metylkvicksilver kan skada det

centrala nervsystemet. När nervsystemet utvecklas är det som mest känsligt. Därför

bör särskilt foster och små barn skyddas. Metylkvicksilver passerar över moderkakan

till fostret och kan påverka fostrets utveckling. Det kritiska organet vid exponering för

oorganiskt kvicksilver är njuren, och vid exponering för kvicksilverånga är det

nervsystemet.

Kvicksilver (metalliskt och oorganiska kvicksilverföreningar) är inte så akuttoxiska att

förgiftning orsakats av enstaka intag av förorenad jord vid de kvicksilverhalter som

vanligtvis förekommer i förorenade områden. Kvicksilver ansamlas i kroppen och har

en lång biologisk halveringstid. Stora enstaka intag bidrar således till den

ackumulerade kroppsbördan. Något värde för akuttoxicitet ärinte satt. Vid extremt

höga kvicksilverhalter i mark bör riskerna för akuttoxicitet utvärderas.

Kadmium

(Naturvårdsverkets datablad 2016)

De viktigaste exponeringsvägar är intag av växter och dricksvatten. Kadmium är en

giftig tungmetall som kan ha effekter på flera av kroppens organ. Njuren har länge

ansetts vara det mest känsliga organet eftersom kadmium ansamlas i njurbarken och

halveringstiden är i storleksordningen 20 år. Kadmium kan också påverka skelettets

struktur och hållbarhet, och leda till minskad bentäthet och ökad risk för frakturer.

Samband mellan kadmiumexponering via kosten och risk för hormonrelaterad cancer

(bröst och livmodercancer) har rapporterats.

Människor får främst i sig kadmium via födan. Växternas rötter tar upp kadmium och

halten i grödor varierar beroende på växtslag, markförhållanden och tillförsel av
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kadmium till marken. Det  största  bidraget till det totala kadmiumintaget kommer från

spannmål samt grönsaker, potatis, och övriga rotfrukter. Kvinnor har ett högre

kadmiumupptag i  tarmen  än män. Vid låga kroppsdepåer av järn ökar

kadmiumupptaget och låga depåer av järn är vanligt bland kvinnor i barnafödande

ålder. Kadmium ärinte så akuttoxiskt att förgiftning kan orsakas av enstaka intag av

förorenad jord. Kadmium ansamlas i kroppen och har mycket lång biologisk

halveringstid. Stora enstaka intag bidrar således till den ackumulerande kroppsbördan

även om effekterna uppträder först efter lång tids exponering.

TIDIGARE  UNDERSÖKNINGAR  I SALA

I Sala tätort, vid Sala silvergruva och Gamla Hyttan har det genomförts undersökningar

sedan föroreningsproblematiken uppmärksammats i slutet av 1980-talet. Nedan följer

en tidsaxel som visar det.

1988  genomfördes omfattande provtagningar och undersökningar av sediment från två

områden påverkade av gruvdrift i Sverige, varav det ena var Sala. Sediment som avsatts

efter 1700-talet i Ekeby damm visade ökade halter av zink, bly och kadmium.

1991genomfördes provtagning av mark i Sala tätort som visade framförallt förhöjda

halter bly och kadmium.

1998  genomförde Sveriges Geologiska Undersökning på uppdrag av Sala kommun

provtagningar av sediment i Pråmån avseende krom, kadmium, kvicksilver och bly.

Förhöjda halter av framförallt bly och kadmium, och något förhöjda halter kvicksilver

hittades.

1999  påbörjades provtagningar av växter på afterhögarna vid Sala silvergruva.

2002 provtagning av sediment vid jakob-Mats kvarn. Höga halter av framförallt bly,

kadmium, kvicksilver och zink.

2003  påbörjades miljötekniska markundersökningar med bidragsmedel från

Naturvårdsverket vid Sala silvergruva och Pråmån.

2007  genomfördes fördjupade undersökningar med bidragsmedel från

Naturvårdsverket vid Sala silvergruva och Pråmån.

2007  Efter besluti KS (med kommunens miljöingenjör som projektledare och Hifab

som konsult) togs första upplagan fram av "Strategiför bedömning av metallförorening i

mark vid exploatering inom Sala tätort" baserad på remissupplaga av

Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Grunden till strategin är den kunskap man skaffat

i samband med undersökningarna vid Sala silvergruva.

2009  Naturvårdsverkets generella riktvärden och riktvärdesmodellen för förorenad

mark publiceras.

2011  Efter beslut i KS (miljöenheten och Hifab som konsult) reviderades ”Strategiför

bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort" baserat på

den beslutade riktvärdesmodellen.

2013  Förstudie för området Gamla Hyttan genomfördes.

2016  Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark uppdateras efter att

nya data framkommit.

2017  Huvudstudie för området Gamla Hyttan genomfördes.

2019  Åtgärder påbörjas för Silvergruvan och Pråmån.
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STRATEGI FÖR BEDÖMNING AV  METALLF  ÖRORENIN GAR I  MARK  VID EXPLOATERING
INOM  SALA TÄTORT

I Sverige finns det framtagna generella riktvärden för att användas nationellt. Om man

som i Sala har speciella förhållanden, förhållandena skiljer sig markant från de

generella, kan man dock ta fram platsspecifika riktvärden.

Syftet med strategin är att vid exploateringar inom Sala tätort ha en modell för

provtagning och bedömning av risker för att skydda människors hälsa och miljön.

Beräkningarna utgår framförallt från de undersökningar som utförts vid Sala

silvergruva och Pråmån (Envipro Miljöteknik, 2007). Den riskbedömning som utförts

har visat på att vissa faktorer kan innebära en risk för människors hälsa och eller

miljön.

'  Strategin är endast tillämplig på de föroreningar som härrör från gruvans drift.

Strategin gäller inte för blandade föroreningar eller föroreningar från andra

verksamheter.

o  Den framtagna strategin är endast tillämplig vid förändring av

markanvändningen av en fastighet inom Sala tätort till sex givna scenarier.

Bostäder, industrimark, lekpark och idrottsanläggning, rekreationsområde,

skola eller förskola samt odling/kolonilotter. l framtagandet av detaljplan görs

bedömningen för hela detaljplanen efter det känsligaste scenariot.

. Strategin ger endast riktlinjer för bedömning av föroreningssituationen på en

fastighet. Inga beskrivningar av hur massor ska hanteras har tagits upp.

. Strategin är endast tillämplig för fastigheter inom Sala tätort som är anslutna

till kommunalt dricksvatten. Därför gäller den inte för landsbygden runt om

som inte är kommunalt anslutna.

. Pråmån eller mark 25  meter  från den samt naturskyddade områden såsom

Natura 2000 områden omfattas inte. Inte heller djupare än 0,5 meter ner i

marken.

.  Strategin gäller inte för en nivå som det är acceptabelt att förorena upp till, utan

riktvärdena är endast avsedda för att avgöra om risker föreligger i det aktuella

fallen som redovisas i strategin.

Vad gäller risker för människors hälsa har riktvärden tagits fram för följande ämnen;

arsenik, bly, kadmium och kvicksilver. Vad gäller risker för markmiljön Visar

riskbedömningen att följande ämnen kan utgöra en risk; antimon, arsenik, barium,

kadmium, koppar, krom, kvicksilver, bly, zink.

Undersökningsstrategin baseras på undersökningar av ytliga j ordlagerspadtag

(spadtag ner till 50 cm). Anledningen till detta är att ytliga jordlagren är de som utgör

den största risken för människors hälsa. Riktvärdet är anpassat till detta. Skulle djupare

jordlager påträffas är riktvärdena för ytjord inte tillämpbara. Inga riktvärden har tagits

fram för djupare jordlager.

RISKBEDÖMNING VID EXPLOATERING/SANERING

En riskbedömning inför en exploatering och eller sanering utförs i praktiken i flera

steg. 1 underlag för en riskbedömning identifieras ämnen och farligheten med ämnena,

skyddsobjekten och vilka exponeringsvägar som finns till skyddsobjekten.

Skyddsobjekt som bedöms exponeras identifieras i en riskbedömning. Skyddsobjekt

kan vara människor, barn och vuxna, luft, markmiljö, grundvatten och ytvatten m.fl..
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Naturvårdsverkets riktvärdesmodell är ett av flera verktyg i en riskbedömning. Vid en

förenklad riskbedömning jämförs uppmätta halter i området som ska exploateras med

generella eller platsspecifika riktvärden. Varje enskild plats och scenario avgör mot

vilka riktvärden de uppmätta halterna ska jämföras med. En industri jämförs mot andra

riktvärdesnivåer än bostäder och skolor både i generella och platsspecifika riktvärden.

Om platsspecifika eller generella riktvärden ska användas i riskbedömningen avgörs i

varje enskilt fall.

Avsteg från de generella riktvärdena bör endast göras när de platsspecifika

förhållandena inte stämmer överens med de grundantaganden som gjorts i

N aturvårdsverkets riktvärdesmodell. Ett sådant avsteg, i "Strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort”, är exempelvis kring

dricksvatten. Som anges i strategin är strategin endast tillämplig för fastigheter som är

anslutna till kommunalt vatten. Om en exploatering planeras inom område för

kommunalt vatten och övriga avsteg som strategin gör i riktvärdesmodellen är

uppfyllda kan strategin användas som underlag för riskbedömningen. Utan kommunalt

dricksvatten är dricksvatten från området en extra exponeringsväg för förorening. Det

medför att det platsspecifika riktvärdet enligt strategin blir missvisande i förhållande

till hälsorisken. Då används istället de generella riktvärdena för riskbedömning.

En riskbedömning inför en exploatering eller sanering i Sala kommun utförs alltid i

varje enskilt fall utifrån den specifika platsens förutsättningar och planerad

markanvändning.

FALUN

Falun har haft gruvbrytning under  1000  år som avslutades 1992.  I  samband med

nedläggningen åtgärdades ett flertal områden med avseende på föroreningsspridning

som är kopplade till Faluns gruvbrytning. Förutom metallutsläpp så bidrar gruvavfallet

till försurning, genom att dess svavelinnehåll omvandlas till svavelsyra.

De största föroreningskällorna är det uppumpade gruvvattnet, de kisbrånder som

bildades vid förbränning av svavelkis i svavelsyrafabriken, de sandmagasin där man

lagt avfallssanden från anrikningsverket, gruvvarpen kring gruvan samt slaggen från

koppartillverkningen.

1992  startades ett omfattande åtgärdsprogram, Faluprojektet, med deltagande av

Stora, Länsstyrelsen, Falu kommun och Naturvårdsverket.  I  detta  ingick övertäckning

av sandmagasinen, tvättning av kisbrånderna samt flyttning av rödfärgsråvaran

närmare gruvan.

Från gruvhanteringen har även stoft spridits över stora delar av tätorten. Stoftet har

samlats i markens ytskikt. Flera områden är redan åtgärdade i samband med

avveckling av verksamheten i gruvan.

Falun har tagit fram lokala platsspecifika riktvärden år  1999  för områden med förhöjda

blyhalter. De största hälsoriskerna i Falun utgörs av tungmetallerna bly och arsenik.

Det finns också riktlinjer och råd framtagna. Riktlinjer finns för tre scenarier: bostäder,

grönområden och verksamhetsområden. Råd finns också för grönsaksodling och

svamp- och bärplockning.

2010  gjorde Sweco en förstudie av Naturvårdsverkets förändringar av

riktvärdesmodellen och hur de eventuellt skulle påverka Faluns platsspecifika

riktvärden.  I  förstudien konstaterades att riktvärdet i Falun troligen behöver sänkas

med hänvisning till tolerabelt dagligt intag och ångtransport av kvicksilver. Uppdraget
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med en översyn finns  också  med som en  åtgärd  i Faluns miljöprogram 2016-2020.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har även haft synpunkter på behovet av översyn.

Våren  2019  påbörjades översynen med konsulten Miljökonsultgruppen. Det är

Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för översynen i Falun. Informatören för

hållbarhet och planering är projektledare. Projektgruppen består av representanter

från flera avdelningar och däribland miljöavdelningen. Tidplanen är att det ska vara

färdigt vid årets slut 2019.

I översynen utgår Falun ifrån Naturvårdsverkets senaste riktvärdesmodell från 2016.

Sedan 2009 finns det också riktvärden för fler metaller än när Faluns riktvärden togs

fram. Man tittar också på om ytterligare kompletterande provtagningar behövs.

Skillnader mellan Falun och Sala

Förhållandena i Falun liknar till viss del förutsättningarna i Sala men det finns

betydande skillnader. Allt från sammansättningen i berggrund, innehållet i malmen, till

vilka metaller som brutits har gett upphov till olika restprodukter. Olika

anrikningsmetoder av malmen har används få ut metallerna. Runt gruvan har det

bedrivits olika typer av industrier som förädlat olika produkter av restavfallet.

Spridningsförutsättningar skiljer sig åt eftersom detär olika platser med olika

förutsättningar. Kemiska processer i marken genom bland annat förutsättning för

vittring och lakning är olika mellan de två städerna.

Allt detta sammantaget påvisar att förutsättningarna mellan Falun och Sala är så pass

olika att jämförelse på platsspecifik riktvärdesnivå blir missvisande.

Faluns platsspecifika riktvärden är framtagna  1999, vilket var innan Naturvårdsverkets

riktvärdesmodell publicerades. Salas strategi togs fram 2007 samt reviderades 2011

efter att Naturvårdsverkets riktvärdesmodell publicerades 2009. Salas platsspecifika

riktvärden grundas på nyare dataunderlag och kunskap om hälsorisker än Faluns råd

och riktlinjer.

BEHOV AV ÖVERSYN AV STRATEGIN l  SALA

Naturvårdsverkets senaste förändring av riktvärdesmodellen kom 2016. Det som

förändrats mot tidigare riktvärdesmodell är bland annat korttidsexponering,

hudkontakt, damning, barns vistelse på industrimark och ångor. "Strategi för

bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort" reviderades

senast 2011. Strategi för bedömning är alltså inte uppdaterad enligt senaste versionen

av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell.

Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att utvärdera behov och konsekvenser

av att revidera de generella riktvärdena för bland annat bly i jord utifrån ny

toxikologisk data. Därmed kan det generella riktvärdet för bly komma att revideras till

en lägre nivå än i dag. Eventuell revidering, eller beslut att ej revidera det generella

riktvärdet, för bland annat bly väntas 2019, varför det vore klokt att invänta dessa

besked så att det beaktas i den eventuellt kommande förstudien och revidering av

strategin.

I tidigare beräkningar av platsspecifika riktvärden gjordes inte

biotillgänglighetsanalyser eftersom de då var mycket komplicerade att utföra.  I  dag har

analysmetoderna utvecklats så de är enklare att genomföra. Vid undersökningar i

samband med Gamla Hyttan har två prover analyserats med avseende på

biotillgänglighet. Det är mycket viktigt att ha säkrare svar på de faktiska hälsoriskerna i

riskbedömningen vid hantering av föroreningarna i tätorten, varför just dessa tester

måste tas i utökad och rätt omfattning.
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Översynen behöver göras för att ha ett trovärdigare underlag vid samhällsplanering,

exploateringar och bygg- och  miljönämndens tillsyn. Plan- och bygglagen säger  också

att ett område som planeras eller bebyggs måste vara lämpligt för det som området ska

användas till, med tanke på människors hälsa och risker för olyckor.

För att revidera "Strategin för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering

inom Sala tätort" behövs resurser. En upphandling av teknisk konsult inom

miljöområdet med erforderliga kunskaper och erfarenheter av liknande uppdrag

behövs. Genomgång av tidigare undersökningar och dataunderlag, beaktande av nya

ämnesdata som finns tillgängliga, provtagningar såsom biotillgänglighet, fördjupad

riskanalys, konsekvensanalys och rekommendationer för fortsatt arbete behöver göras.

Miljöenheten gör bedömningen att arbetet bör föregås av en förstudie som analyserar

vad som behöver undersökas, innefattar riskbedömning och identifiering av brister,

redogör för vilka konsekvenser det kan få och vilka resurser som behövs för att se över

strategin samt tidplan kopplat till detta.

Den enhet Kommunstyrelsen geri uppdrag ansvaret för förstudien bör tilldelas 150 tkr

i ökade driftanslag 2020  för att täcka de konsultkostnader förstudien innebär, då

uppdraget som sådant inte har kunnat beaktas inom förslag till ekonomisk ram för

2020. Beslutas det senare att en revidering av strategin skall göras, behöver dessutom

extra driftanslag avsättas till ansvarig enhet innan projektstart.

Uppdraget att genomföra en förstudie och en eventuell revidering av strategin bör ges

till enhet som inte har tillsynsansvaret för förorenad mark eftersom det då kan uppstå

jävsituation. För att få en bred förankring av revideringen bör ändå

tillsynsmyndigheten delta i projektgrupp /referensgrupp.

BYGG  OCH  MILJÖ SALA HEBY

Anna Johansson

miljöchef

Helena Lindström jakob Westergren

miljöinspektör miljöinspektör
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Uppdatering av Strategi för bedömning av metallförorening i mark
vid exploatering inom Sala  tätort

INLEDNING

Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-13, § 8, att uppdra till bygg- och miljö-
nämnden/ förvaltningen att göra en översyn av de platsspecifika riktvärdena i
"Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala
tätort". Bygg- och miljönämnden föreslår nu att kommunstyrelsen antar genomförd
uppdatering av strategin.

Beredning

Bilaga KS 2011/140/1, beslut BMN  §  62

Bilaga KS  2011  /  140/ 2, strategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-09, §  166

Yrkanden
Per-010v Rapp (S) yrkar
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&  anta uppdaterad Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid
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Sammanfattning:

I  Sala tätort finns utbredd metallförorening i marken som härrör från den omfattande
gruvverksamheten som bedrivits på orten. Förorenad mark kan medföra risker vid bland annat
exploatering av en tätort, vilket kan leda till att åtgärder behöver vidtas.

Sala kommun har för att förenkla arbetet vid exploatering beslutat att ta fram en strategi. Strategin ska
beskriva hur mark inom Sala tätort ska undersökas och bedömas vid en exploatering. Utgångspunkten
för arbetet har varit sex olika scenarier. Då förhållandena i Sala skiljer sig mot vad som antas vid
framtagandet av Naturvårdsverkets generella riktvärden har även så kallade platsspecifika riktvärden
utarbetats. Riktvärden har tagits fram för respektive scenario. Under  2011  anlitades Hifab AB för att
uppdatera de platsspecifika riktvärdena som ursprungligen togs fram under 2008.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Hifab AB i förväg skriftligen godkänt annat.
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1  Bakgrund

I Sala tätort finns utbredd metallförorening i marken som härrör från den omfattande
gruvverksamheten som bedrivits på orten. Spåren av verksamheten utgörs av både

utfyllnadsmassor och luftburet nedfall, vilka båda omfattas av följande dokument. Förorenad
mark kan medföra risker vid bland annat exploatering av en tätort, vilket kan leda till att åtgärder
behöver vidtas.

Sala kommun har för att förenkla arbetet vid exploatering beslutat att ta fram en strategi. Strategin
ska beskriva hur mark inom Sala tätort ska undersökas och bedömas vid en exploatering.
Utgångspunkten för arbetet har varit sex olika scenarier.

-  Scenario 1 Bostäder

-  Scenario 2 lndustrimark

-  Scenario  3  Lekpark och idrottsanläggning

—  Scenario 4 Rekreationsområde (park och natur)
-  Scenario 5 Skola eller förskola (där barn vistas)

-  Scenario 6 Odling och kolonilotter

För varje scenario har en arbetsgång/strategi för undersökning utarbetats. Då förhållandena i Sala

skiljer sig mot vad som antas vid framtagandet av Naturvårdsverkets generella riktvärden har

även så kallade platsspecifika riktvärden utarbetats. Riktvärden har tagits fram för respektive

scenario.

Strategin har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunens projektledare har varit
Lisa Granström på Tekniska förvaltningen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från

Bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby samt planerings- och utvecklingsenheten på

Kommunstyrelsens förvaltning. För genomförandet av arbetet har Sala kommun handlat upp
Hifab AB/Envipro Miljöteknik. Engagerad personal har varit Erik Carlsson, Henrik Eriksson och
Pär Elander (kvalitetsgranskning).

Under 2011 anlitades Hifab AB för att uppdatera de platsspecifika riktvärdena, främst med

anledning av att Naturvårdsverkets metodik numera innehåller en justering för att ta hänsyn till

exponering även från andra källor i samhället (s.k bakgrundsbelastning som tecknar in en del av

totala exponering som inte bör överskridas ur hälsosynpunkt). Revideringen av de ursprungliga

dokumenten har utförts av Annika Åberg och kvalitetsgranskning har utförts av Pär Elander.

2 Syfte

Syfiet med detta dokument är att redovisa ett standardiserat förfarande vid en bedömning av den

eventuella grad av förorening som kan finns på områden inom Sala tätort, där markanvändningen

ska ändras eller fastighetsförvärv ske. Fördelen med ett standardiserat förfarande är att bygga upp

en kunskapsbank om föroreningssituationen i Sala och därmed minska risken för att fastigheter

som tidigare utretts undersöks igen.

Strategin syftar även till att ta fram platsspecifika riktvärden för sex olika typer av

markanvändning (benämns i styrdokumentet scenarier), vilka ska kunna användas för att bedöma

om risker för människors hälsa eller miljö föreligger.
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Strategidokumentet ska användas vid detaljplaneläggning. Dokumentet ska även användas vid
bygglov och bygganmälan, då föroreningsfrågan inte utretts i planskedet. Vid
bygglov/bygganmälan ska dokumentet användas för nybyggnation och ändrad användning, eller

när miljömyndigheten finner det lämpligt.

3 Avgränsning

Den framtagna strategin är endast tillämplig vid förändring av markanvändningen av en fastighet
inom Sala tätort till något av de givna scenarierna. Dokumentet kan även användas för att vid
fastighetstransaktioner där ingen förändring av markanvändningen planeras ge vägledning om
undersökningsbehov, risker och riktvärden.

Strategin ger endast riktlinjer för bedömning av föroreningssituationen på en fastighet. Inga
beskrivningar av hur eventuella massor ska hanteras har tagits upp.

Strategin är endast giltig för fastigheter inom Sala tätort som är anslutna till kommunalt vatten.
Den är alltså inte tillämplig för fastigheter med egna dricksvattenbrunnar, landsbygden runt Sala

eller andra kommuner. Strategin är inte tillämpbar för Pråmån eller mark inom 25 m från
densamma (Figur 1). Detta på grund av att tidigare upplagda massor från muddring av Pråmån
samt Prämåns sediment innehåller delvis andra metaller i förhöjda halter än de som omfattas av

strategin (se sidan 5). Naturaskyddade områden så som Natura  2000  omfattas heller inte av
föreliggande dolmment. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med någon form av exploatering i
dessa områden bör en speciell utredning utföras.

Föreslagna platsspecifika riktvärden avser inte en nivå till vilken det är acceptabelt att förorena.
Riktvärdena är endast avsedda för att avgöra om risker kan föreligga i de aktuella fall som
redovisas i strategin.

Strategin har tagits fram för sex olika typer av material med koppling till den tidigare
gruvverksamheten, vilka listas nedan. Strategin är inte tillämplig för föroreningar som härrör från
andra miljöfarliga verksamheter. Hur bedömningen av materialen görs skiljer sig sinsemellan.
Detta beror på att riktvärden har beräknats separat för varje material.

Varp

Slaggvarp

Afters and
Rostad produkt
Kol

Kontarninerad ytjord

Den föreslagna undersökningsstrategin baseras på att undersökningar av ytliga jordlager görs
(spaddjup ned till 50 cm). Anledningen till detta är att ytliga jordlagren är de som utgör den

största risk för människors hälsa. Riktvärdena har således anpassats till detta. Skulle djupare

förorenade jordlager påträffas är riktvärdena för ytjord inte tillämpbara. Inga riktvärden har tagits
fram för djuparejordlager. Däremot anges hur eventuell förekomst ska dokumenteras.
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"tram

.  l
;smia 1:25 m  :- 

Figur  1.  Redovisning av läge för hyttorna, Pråmån samt naturskyddad områden i Sala tätort. Röd
cirkel markerar läge för nya hyttan, röd elips markerar läge för gamla hyttan, rödmarkerat område
är Natura ZOOO—Skyddat och blå linje markerar Pråmån.
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Den riskbedömning som utförts för Sala silvergruva (Envipro Miljöteknik, 2007) har visat på att
vissa ämnen och metaller kan innebära en risk för människors hälsa och/eller miljön. Vad gäller
hälsorisker har riktvärden tagits fram för följande metaller och halvmetaller:

. Arsenik

. Kadmium

. Kvicksilver

a  Bly

Vad gäller risker för markmiljön visar riskbedömningen på att följande metaller och halvmetaller
kan utgöra en risk:

'  Antimon

Arsenik

Barium

Kadmium

Koppar

Krom

Kvicksilver

Bly

Zink

Organiska föreningar har inte beaktats för något material. Att det slaille förekomma organiska
föreningar bedöms som mindre sannolikt för samtliga material undantaget kol. Då kvicksilver
påvisats i förhöjda halter kan det även innebära en risk att metylkvicksilver kan förekomma i
förhöjda halter. Metylkvicksilver har dock inte ingått i tidigare utredningar och därför finns inget

underlag för att ta fram platsspecifika riktvärden.

4  Metod för framtagande av riktvärden

Platsspecifika riktvärden har beräknats för de sex olika scenarier:

—  Scenario l Bostäder

— Scenario 2 Industrimark

—  Scenario  3  Lekpark och idrottsanläggning

—  Scenario 4 Rekreationsområde (park och natur)

— Scenario 5 Skola eller förskola (där barn vistas)
—  Scenario 6 Odling och kolonilotter

Beräkningarna utgår främst från modeller från Naturvårdsverket (2009) men även internationella
modeller har tillämpats. En fullständig redovisning av hur de uppdaterade riktvärdena har
beräknats återfinns i bilaga 3.

Vid framtagande av riktvärden skiljs på risker för människor och risker för miljö (djur och natur).
Kortfattat kan metodiken för att beräkna riktvärden för människors hälsa sammanfattas i Figur 2.

För varje scenario identifieras vilka människor (benämnt skyddsobjekt) som kan komma i kontakt

med (benämnt exponeringsväg) den förorenade marken. Efter det undersöks på vilka sätt

kontakten med föroreningarna sker för varje scenario, till exempel genom intag via munnen eller
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intag av växter som vuxit i den förorenade marken. Alla exponeringsvägar är inte aktuella för alla
scenarier. Därefter beräknas ett riktvärde för varje exponeringsväg (intag av jord, intag av växter
och inandning av ångor), avfall och scenario. Då olika anta anden till exem el hur lån tid en
människa vistas å olika område örs för olika scenarier så blir riktvärdena olika. Till exempel
så är tiden som ett barn vistas i skolan kortare än vad det vistas hemma, vilket leder till att

riktvärdet för skola blir högre jämfört med det för bostäder.

Scenario  1

Ett  p'emspccifilct rim-5m:
T‘arualje att"—all

Intag avjord
Ett  n  ktuände För varje affalåmh 5  ,  2
were summit: CEl'lirlD

J ; Ett platsspecif'ilrt rikt—tänd:-
/’ fer-Jane arv.-fill

Intag 3' w lr Scenario  3

"  "” ' Ett ;. rss cam: rikt'eiinri:
EU: Mua-"rie m.  u'auju' avfall  :unflanugal N ", för;-1:15 åhh

vem Udlslnnqwmlochlöliande . .. _,__.-a-""

scenarler: ägd-'_UUBHVRGNHFG TILL -..--
$out/adel — '  ETT  PLATSSPECIFIKT
-Hé'kr9:äridn1mflråfil= RIKTUÄHDE FÖRVÄFJE 5  rl 4

[ä'-lif- skolaföfm'n scar—mma OCH AVFALL  ”’*-~—+ ‘9'“ °  .. .
-fldl ng och kalcnllotrer x E_rrmarsaprerllnk'r riktvärde

Xx lur vant: wii.- l

x.”!

Na“

nand  rung av ångar .» ‘3. Scenario 5
Eu riktvärde får varje avfall .f/ EH r. 'amperlfik: rlkwärc e
(un-:famaqr-t kclj cc'h löljamir-  s-z'e-rmrit'r:  / liir u'mji'iwl'ull

Bostäder \ " __", __.____l
-  l:”.du5tl'lmi'it XM
-  Dagis. tänkvärd-als

Scenario  &

Eu r.:'-il.:,bl.1uiil'tkl libs-dim:
får varje avfall

Figur 2. Schematisk redovisning för framtagande av platsspecifika riktvärden för Sala tätort.

För respektive scenario och avfall görs sedan en sammanvägning av riktvärdena för

exponeringsvägama till ett latss ecifikt riktvärde för varje avfall. Nivån på riktvärden för
hälsorisker styrs av humantoxikologiska gränsvärden som anger vilken exponeringsnivå som
människor inte bör överskrida (anges t.ex. som tolerabelt dagligt intag, TDI). Eftersom människor
ofta utsätts för en bakgrundsexponering (som härrör från t.ex. luft, vatten och livsmedel) som
medför att en del av TDI redan tecknats anser Naturvårdsverket att förorenade områden endast får
bidra med en exponering som motsvarar en viss fraktion av TDI (10, 20 eller 50%, beroende på

vilket ämne som avses, se Naturvårdsverket, 2009).

För skydd av miljön görs inga nya beräkningar. Detta på grund av att det saknas underlag för att
göra platsspecifika justeringar. Därför gäller tills vidare de generella riktvärden för miljörisker
som hämtats från Naturvårdsverket scenarier känslig markanvändning och mindre känslig

markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). Skyddsnivån för dessa riktvärden medger att 75

respektive 50% av arterna i markekosystemet ska skyddas.
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5 Föroreningssituation och källor

Den aktuella föroreningssituationen inom Sala  tätort  är  inte  alltid känd i detalj men utifrån
tillgängliga miljöutredningar (Qvarfort et al. 1992; SWECO, 2003; Envipro 2007) samt kunskap
om den verksamhet som pågått vid Sala Silvergruva så har en översiktlig bedömning av den
möjliga föroreningsgraden genomförts. Föroreningen som förekommer i vanlig ytjord bedöms ha
uppkommit genom att malm har rostats i gamla respektive nya hyttanl, bland annat bly har

därmed följt med rökgaserna och sedan deponerats inom närområdet dvs Sala tätort. Finkorniga
restprodukter som after vilken är en avfallsprodukt som härrör från krossning och malning av
malmen kan ha använts som utfyllnadsmaterial i vägkroppar, vid vägbyggen, vid husbyggen etc

inom Sala tätort. Användningen vid utfyllnader antas i huvudsak ha skett inom närområdet till
hyttorna och själva gruvan på grund av krävande transporter med den tidens transportmedel. Varp

det vill säga ofyndigt berg som avskiljts från malmen kan ha använts som byggnadssten vid
konstruktioner samt fasadbyggnationer och i grunder. Även slagg (i Sala benämnt slaggvarp) kan
ha använts som konstruktionsmaterial i huskroppar samt i vägar. Detta innebär att Sala tätort som
till stor del är belägen mellan Sala Silvergruva och den gamla hyttan kan har fyllts ut med dessa

restprodukter då dessa markområden exploaterades (Figur 1).

I tidigare ej exploaterade områden (”jungfrulig mark”) förekommer troligen ingen utfyllnad med
avfallsprodukter utan den förorening som påträffas beror huvudsakligen på nedfall av metaller

som avgått med rökgaser (i förångad eller partikulär form). Detta har lett till att (metall-)
förorenad ytj ord förekommer inom Sala tätort. Förorening via atmosfäriskt nedfall kan i stort sett
förutsättas förekomma i ytskiktet (0-0,5 m, Qvarfort et al. 1992) över större delen av Sala tätort.

De områden som är belägna i de förhärskande vindriktningarna från hyttområdena kan dock
misstänkas vara särskilt utsatta. Enligt SMHI (2006) är de förhärskande vindriktningarna SV, S
och N (Figur 3). Även eolisk (vinddriven) transport av finkorniga restprodukter som after från

upplagen vid gamla hyttan respektive nya hyttan kan ha bidragit till kontaminering av ytjord inom

Sala tätort.

1 Nya och gamla hyttan; Gamla hyttan låg placerad nord-nordost om Sala Silvergruva och malm skeppades

dit via Pråmån för att rostas och smältas i ugnar.  I  samband med rostningen övergick metaller från sulfidfas

till oxiderade partiklar vilka transporterades iväg med röken. Dessa partiklar föll sedan till stor del ned

inom Sala tätort. Nya hyttan som stod klar 1889 ligger inom Sala Silvergruvas område och var i drift fram
till 1920.
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Figur  3. Vindros visande vindriktningar i Sala  (data från SMHI, 2006).  Mätstationen är belägen

öster om Sala samhälle.

I Tabell 1 redovisas en översiktlig karakteristik för de tänkbara utfyllnadsproduktema inklusive
de metaller som oftast påträffas i förhöjda halter i gruvavfall respektive förorenad ytj ord.

Tabell 1. Restprotlukter som kan ha använts som utfyllningsmassor med generell beskrivning av

utseende och dess förorening.

Prov Utseende Kamstodek Färnrenin

Anersand vil, gråvil, grå finkomig  <  2  mm anlimon, arsenik, kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink

Slaggvarp rödbrun, brun, röd >10 cm sida, troligen kantig anlimon, am:;whzaåfr:;ctaeimb:;TézåFSSAZZEPZZhZZT' kvicksilver,

varp gra, vit, grågrön >10 cm sida. troligen kantig anlimon, arsenik, kadmium, kvicksilver, bly och zink

Rostad produkt rod  finkornig (olla  < 2  mm) möjigen innehållande kolresler arsenik, koppar, (nickel), bly och Zink

Kol svart finkornig  (ofla  <  2  mm) alla med tydliga kolresler arsenik, kadmium, bly och  zink

Konlaminerad '  rd  (0—0.5 m Normal  'ord/morän antimon'. arsenik”, kadmium, bl och zmk

'ej analyserat i alla prover  I  Quariort era/.  1992.

6  Arbetsgång för bedömning av markförorening

En generell arbetsgång för alla tänkta exploateringsfall redovisas i Figur 4. För varje scenario
används denna generella arbetsgång. Tillsammans med detta redovisas inom varje scenario även
förslag till hälso- och miljöriskbaserade riktvärden för respektive scenario, vilka återfinns i

kapitel 7.
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Områdesanvändning  planeras
6.1 Val av  scenario

6. 2 Platshislon'k

6.3 FaltbesOk

6.4 Provtagning
Utfyllnad Ej utfyllnad Provtagning utförd sedan tidigare

Samlingsprov(er) på
påträffade avfall samt Samlingsprov på
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ytj ord

6.5 Bedömning av resultat från fältbesök och
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Figur 4. Sammanfattning av arbetsgången för bedömning av markförorening vid exploatering i Sala
tätort.

6.1 Val av scenario

Det första steget i arbetsgången behandlar val av  scenario.  Undersökningsstrategi och riktvärden
har tagits fram för sex olika scenarion. De verksamheter som omfattas inom respektive scenario
redovisas i Tabell 2 2. Scenario saknas för fastigheter som har egen dricksvattentäkt (dvs. ej är
anslutna till kommunalt vatten), exploatering och byggande i anslutning till Pråmån samt i
naturskyddade områden (till exempel Natura 2000). Dessa fall måste behandlas separat med egna
utredningar.

Tabell  2  Sammanställning av scenarion för vilka riktvärden har tagits fram.

Scenario  1 Scenario  2 Scenario 3 Scenario  4 Scenario  5 Scenario  6

Bostäder Industnmark Lekpark Rekrationsomr'åde Förskola Odlingsområde

Bostäder och annan verksamhet Kontor och handel Idrotts lats Parkmark Skola där bam vistas Kolonilotter

Om flera verksamheter ska etableras inom ett område är det den känsligaste av dessa som ska
styra vilket scenario som ska användas (valet ska vara konservativt). Ledning av vilket som är det
känsligaste kan fås genom att studera föreslagna riktvärden. Till exempel om både bostäder och
kolonilotter ska etableras inom ett område så ska scenario  1  Bostäder användas.
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6.2  Platshistorik

Innan fältbesöket sammanställs en kortfattad historik av eventuell tidigare verksamhet inom
området. Utifrån denna kan man förbereda sig inför fältbesöket, exempelvis på om området kan
förväntas vara utfyllt eller om det har förekommit någon tidigare verksamhet på det aktuella
området och i så fall vad denna har varit. Om tidigare verksamhet (ej kopplat till gruvan) kan
misstänkas ha gett upphov till en förorening så är strategin inte tillämpbar.

I detta steg kontrolleras även om provtagningar har utförts tidigare på den aktuella fastigheten.
Om provtagningar och analyser utförts kontrolleras informationen före fältbesöket. Provtagning

behöver då inte utföras i samband med fältbesöket om följande två kriterier uppfylls:

— Analyser på tidigare prover från aktuell fastighet eller grannfastighet visat på halter under
gällande riktvärde.

-  Materialet inom aktuell fastighet bedöms ha samma karaktär som tidigare provtagen

grannfastighet.

Detta ska noteras i protokollet. Fotodokumentation ska bifogas för att styrka valet.

6.3 Fältbesök

Syftet med fåltbesöket är att undersöka ifall man kan misstänka att utfyllnader förekommer inom
området (ex vis om området är onaturligt slätt alternativt att högar/kullar förekommer eller om

vegetation saknas i vissa delar). Inom området skall man framförallt i misstänkta områden gräva
några spadgropar ned till 50 cm djup och det material som påträffas om möjligt klassificeras samt
förekomst noteras i fältprotokollet. Eventuell förekomst av aftersand, varp, slaggvarp eller annan
restprodukt bör då med stor sannolikhet påträffas eftersom någon mer omfattande täckning inte
bör ha skett i ett tidigare skede.

En enklare kartskiss över provgropar—nas läge upprättas. Alternativt kan dessa även markeras på

en lämplig befmtlig karta. Eventuell utbredning av avfallsförekomst markeras och arean
uppskattas/mäts in samt markeras på kartunderlaget. Om möjligt uppskattas även volymen för
avfallet.

De olika avfallstyper som identifierats som möjliga att påträffa som utfyllnad skiljer sig visuellt
ganska tydligt från naturlig mark (se bilaga 2). Kontaminerad ytjord kan inte visuellt särskiljas

från övrig ytjord.

Fältbesöket (liksom en Översiktlig kartbild över området) protokollförs som en del av varje

scenario i ett särskilt framtaget fa'ltbesöksprotokoll vilket finns i bilaga 1.

6.4 Provtagning

En sammanfattning av den provtagning som ska göras för varje scenario sammanfattas i Tabell

3. Observera att tabellen endast är en sammanfattning och att detaljerad information om
dokumentation, provtagning, samlingsprover etc. beskrivs i avsnitten nedan. Detta skiljer sig
beroende på om kontaminerad ytjord eller avfall påträffats vid fåltbesök.

Generellt gäller att prover ska tas ut separat fo'r avfall och kontaminerad ytjord, till exempel om
båda typerna påträffas på samma fastighet. Djup för provgropar är i båda fallen 50 cm.
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Tabell 3. Sammanfattning av provtagning för respektive scenario. Detaljerad information om hur

provtagning ska gå till, vad ett samlingsprov består av etc. finns i text nedanför tabellen.

Scenario

l Bostäder

2  Industrimark

3  Lekpark, idrottsplats

4  Rekreationsområde

5  Skola, förskola

6  Odling och kolonilotter

Utfyllnad med avfall

Provtagningens omfattning

Vid b lov/b anmälan: l
samlingsprov per tomt

Vid detaljplanering:  ]
samlingsprov per  7000- 8000
m2 om marken är homogen.
Om marken inte är homogen
krävs samråd med
miljömyndigheten huruvida
tätare provtagning krävs eller
inte.

1  samlingsprov per tomt i
anslutning till misstänkt
föroreningz.

l  samlingsprov per lekpark

1 samlingsprov  per  5  000 m2 i
anslutning till misstänkt
förorening?

1  samlingsprov från de
delytor3 med naturlig mark
som är exponerad etter
exploatering

1  samlingsprov inom området.

Specialfall som inte kräver
rovta nin

Om marken ska asfalteras
eller hårdgöras/täckas på
annat sätt som har

motsvarande effektivitet i ett
skyddshänseende.

Områden som skall täckas
med  >0,5  m fyllnadsmassor.

Om marken ska asfalteras

eller hårdgöras/täckas på
annat sätt som har

motsvarande effektivitet i ett
skyddshänseende.

Om marken ska asfalteras
eller hårdgöras/ täckas på
annat sätt som har

motsvarande effektivitet i ett

skyddshänseende.

Provuttag för
schaktmassor

Om schaktmassor skall
grävas ut skall prover tas
ut för karakterisering innan
deponering. Hur detta skall
utföras beskrivs inte i detta
styrdokument.

Vid identifiering av avfall inom området noteras detta på faltprotokollet, avfallets utbredning ritas
in på en översiktlig kartskiss alternativt plankarta. Om möjligt beräknas förutom arean även
avfallets volym. På protokollet anges om avfallet förekommer exponerat i markytan eller om det
är täckt med annat material. Vilken typ av avfall det rör sig om noteras i fältprotokollet om det
kan identifieras.

2 F  örorening ska misstänkas om historiska dokument beskriver någon verksamhet kopplat till gruvan,
förekomst av material som kan kopplas till gruvverksamheten eller misstanke om utfyllnader.
3  Med delyta menas de områden där den ursprtmgliga marken förekommer exponerad inom det
exploaterade området. Varje delyta är skiljd från andra naturliga markytor inom området. Om fler än fem
delytor förekommer tas flera samlingsprov ut.

10
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Provgropar kan grävas för hand eller med grävskopa. Anlitas geoteknisk borrbandvagn kan
prover tas i samband med dessa arbeten. Provgropar ska grävas ner till 50 cm.

Provtagning av sammanslagningsprov skall ske i fem olika provgropar per sannnanslagningsprov.
I dessa provgropar tas ett prov ut med material längs hela schaktkanten, dvs. från ytan ner till

botten på gropen. Denna provtagning kan med fördel utföras med en liten spade, murslev eller
liknade verktyg. Dessa fem prover blandas sedan i samma provkärl och blandas väl. Det är viktigt

att ungefär lika stor mängd tas ut av varje delprov. För alla sammanslagningsprover gäller att de
skall bestå av likartat material, detta innebär att exempelvis kolavfall och slaggvarp inte skall
blandas. Inte heller skall misstänkt avfall slås ihop med naturliga markprover. Om avfallet är
täckt av någon form av annat material bör detta provtas separat i form av ett
sammanslagningsprov. Även om avfall påträffas skall ett sammanslagningsprov på naturlig mark
inom området tas ut och analyseras (om det förekommer).

Vid provtagningen ska förekomsten av andra synliga föroreningar, som inte kan kopplas till
gruvverksamheten, noteras. Till exempel kan det handla om oljeföroreningar eller lösningsmedel
som har karakteristisk lukt.

Var de olika delproverna tas ut markeras översiktligt på en kartskiss alternativt plankarta över
området. lnventeringsprotokollet med karta samt eventuella analysresultat arkivföres sedan med
faltinventeringsblanketten och analysresultat.

Ytlig förorening samt kontaminerad ytjord

Om ingen utfyllnad misstänks i området i samband med fältbesök skall trots allt provgropar
grävas (ned till 50 cm djup) inom området och djupprofllen studeras. Om denna ser naturlig ut
noteras detta i faltprotokollet. Antalet provgropar bör minst vara det rekommenderade för varje
scenario dvs för en tomt skall det vara minst fem provgropar  eflersom  ett samlingsprov skall tas
ut. Det minsta antalet provgropar som skall grävas kan därigenom beräknas genom att antalet
sammanslagningsprover som skall tas ut för det aktuella scenariot multipliceras med fem.

Provgropar kan grävas för hand eller med grävskopa. Anlitas geoteknisk borrbandvagn kan
prover tas i samband med dessa arbeten. Provgropar ska grävas ner till 50 cm.

Provtagning av sammanslagningsprov skall ske i fem olika provgropar per sammanslagningsprov.
I dessa provgropar tas ett prov ut med material längs hela schaktkanten, dvs. från ytan ner till

botten på gropen. Denna provtagning kan med fördel utföras med en liten spade, murslev eller

liknade verktyg. Dessa fem prover blandas sedan i samma provkärl och blandas väl. Det är viktigt
att ungefär lika stor mängd tas ut av varje delprov. För alla sammanslagningsprover gäller att de
skall bestå av likartat material. Om flera olika typer av ytjord påträffas bör ett
sammanslagningsprov från varje jordtyp tas ut och utbredningen av varje jordtyp markeras på
kartskissen.

Vid provtagningen ska förekomsten av andra synliga föroreningar, som inte kan kopplas till
gruvverksamheten, noteras. Till exempel kan det handla om oljeföroreningar eller lösningsmedel
som har karakteristisk lukt.

Var de olika delproverna tas ut markeras översiktligt på en kartskiss alternativt plankarta över
området. lnventeringsprotokollet med karta samt eventuella analysresultat arkivföres sedan med

fältinventeringsblanketten och analysresultat.
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Kemiska analyser

Uttagna prover ska analyseras på laboratorium. Beroende på om provet utgörs av misstänkt
avfaller eller kontaminerad ytjord ska olika analyser utföras, vilket sammanfattas i nedanstående

tabell.

Tabell 4. Sammanställning over kemiska analyser för avfall respektive kontaminerad ytjord.

Prov U  slutnin In ående arametrar

-  Torrsubstans (TS)
Syralakning +  smälta (samma typ _  Anti m on (Sb)

Avfall av analys 5.0m Wilts .föf.  . -  Arsenik (As)
gruvavfall  1 Env1pro Mlljoteknlk, _  Barium (Ba)

2007) -  Kadmium (Cd)
-  Koppar (Cu)
-  Krom (Cr), total
-  Kvicksilver (Hg)

. . . -  Bly (Pb)
Kontammerad ytjord Syralaknlng (svensk standard) _ Zink (Zn)

Avfall eller misstänkt förorening på större djup än 0,5 m

Om provtagning utförs med geoteknisk borrbandvagn eller grävmaskin finns möjlighet att

upptäcka avfall eller förorenad jord på större djup än 0,5 m. För bedömning enligt strategin
behöver inga prover tas ut på större djup än 0,5 m. Däremot ska misstänkt förekomst av avfall

eller föroreningar på större djup dokumenteras i protokollet och med fotografier. Om möjligt
karaktäriseras massorna enligt bilaga 2.

6.5 Utvärdering

Efter genomfört faltbesök, ev. provtagning samt att ev. analyssvar erhållits görs en
sammanställning av hela undersökningen. Erhållna analyssvar jämförs med aktuella
platsspecifika riktvärden, vilket resulterar i ett beslut om risken är acceptabel eller inte. Beroende
på beslutet görs följande:

-  Vid osäkerhet om strategins tillämplighet bör fastigheten av försiktighetsskäl behandlas

som ett specialfall och om så bedöms lämpligt undersökas mer detaljerat.
—  Om risken bedöms vara acceptabel kan exploateringen fortsätta.

-  Om risken bedöms som oacceptabel kan antingen exploateringen avbrytas alternativt
fortsätta med vissa förändringar:

o Markanvändningen ändras till ett mindre känsligt fall (till exempel från bostäder
till industriområde)

o Restriktioner införs så att tänkt markanvändning kan bibehållas utan att fysiska
åtgärder vidtas.

Vid en eventuell schaktning av massor från området måste metallhalterna i det schaktade
materialet kontrolleras eftersom en deponering/uppläggning inom eller utom området måste ske

på ett tillåtligt sätt. Hur denna kontroll skall genomföras ligger utanför syftet för denna strategi.
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I sammanställningen av utredningen ska även misstanke om avfall eller djupare förorening
beskrivas. Informationen används inte för att bedöma risken vid exploateringen. Däremot är det
av största vikt att bevara kunskapen om djupare schaktarbeten kommer att genomföras på aktuell
fastighet. Vid djupare schaktningar krävs då en speciell hantering av dessa massor. Om massorna
ska användas i ytjord (ner till 0,5 nr) inom aktuell fastighet eller någon annan görs en bedömning

enligt strategin. Ska massorna deponeras eller tas om hand externt krävs klassificering enligt
gällande lagstiftning.

7  Platsspecifika riktvärden för olika scenarier

För varje scenario har ett hälsobaserat riktvärde och ett milj öriskbaserat riktvärde tagits fram. I
vissa fall är det miljöriskbaserade riktvärdet lägre jämfört med det hälsoriskbaserade, vilket då
innebär att det miljöriskbaserade blir styrande. Det är dock inte säkert att markmil'ön alltid ska
värderas. Från fall till fall måste det således öras en värderin av om det ska tas häns n till
markmil'ön eller om enbart människors hälsa ska vara st rande. För att avgöra om markmiljön är
skyddsvärd eller inte kan följande frågor fungera som vägledning:

—  Kommer området till stor del att bestå av hårdgjorda ytor? (dvs. det kanske är mindre

önskvärt med en fungerande markfunktion)

— Är marken av sådan karaktär att nya massor måste tillföras för att det ska kunna växa
någonting där? (dvs. markfunktionen i avfallet kanske inte spelar någon roll)

-  Är det primära syftet med området att växter och grönsaker ska kunna etableras/odlas
utan att nya massor tillförs? (dvs. markfunktionen har ett skyddsvärde)

Föreslagna miljöriskbaserade gränsvärden är helt och hållet baserade på riktvärden för skydd av
markmiljön enligt Naturvårdsverkets generella scenarier känslig markanvändning och mindre
känslig markanvändning (se bilaga  3  samt Naturvårdsverket, 2009).

7.1 Scenario 1: Bostäder

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 5. Motsvarande för
milj öriskbaserade återfinns i Tabell 6. De framräknade riktvärdena utgör en ofarli nivå för hälsa
och miljö.

Tabell 5. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden för Bostäder (Scenario 1). Riktvärden

avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Bostäder Arsenik Kadmium Kvicksilver Bl

[mg/kg TS]

Valp 24 33 18 580

Slaggvarp 12 50 15 440

Aftersand 16 l ,2 67 90

Rostad produkt 17 3,1 4 97

K01 10 0,7 l 66

Kon laminerad ytjord 10 3,6 1 110
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Tabell 6. Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden för Bostäder (Scenario 1). Riktvärden
avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Element Scenario l Bostäder

[mg/kg  TS]
Sb 20

As 20

Ba 200

Cd 4

Cu 80

Cr  (tot) 80

Hg 5

Pb 200

Zn 250

De miljöriskbaserade riktvärdena i detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 75  %  av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande känslig markanvändning).

7.2 Scenario 2: Industrimark

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 7. Motsvarande för
miljöriskbaserade återfinns i Tabell 8. De framräknade riktvärdena utgör en ofarli nivå för hälsa
och miljö.

Tabell 7. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden för Industrimark (Scenario 2).
Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Industrimark Arsenik Kadmium Kvicksilver Bl

[mg/kg TS]

Varp 100  (260) 1700 53 30000

Slaggvarp 100(130) 2600 47 22000

Attersand 100  (260) 270 260 4700

Rostad produkt 100  (210) 270 20 5000

Kol 52 260 300 4500

Kontaminerad ytjord 52 390 5 6000

För arsenik i varp, slaggvarp, aftersand och rostad produkt redovisas två värden i Tabell 7. Det
första värdet  (100  mg/kg TS) avser en haltnivå vid vilken ett barn som stoppar jord i munnen kan
reagera med illamående och kräkningar (s.k. akuttoxiska effekter). Det andra värdet (inom
parentes) avser en haltnivå där livslång exponering genom intag av jord, hudexponering och
inandning av damm sammantaget medför en ökad cancerrisk, statistiskt med ett fall per 100 000
exponerade individer. Det senare värdet blir dimensionerande för matriserna kol och
kontaminerad ytjord.
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Tabell  8. Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden for Industrimark (Scenario 2).

Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Element Scenario 2 Industrimark

[mg/kg TS]
Sb 40

As 40

Ba 300

Cd 20

Cu 200

Cr (tot) 150

Hg 10

Pb 400

Zn 500

De miljöriskbaserade riktvärdena  i  detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 50  %  av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande mindre känslig markanvändning).

7.3 Scenario 3: Lekpark

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 9. Motsvarande för
miljöriskbaserade återfinns i Tabell 10. De framräknade riktvärdena utgör en ofarlig nivå för
hälsa och miljö.

Tabell 9. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden för Lekpark (Scenario 3). Riktvärden
avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Le ark Arsenik Kadmium Kvicksilver Bl

[mg/kg TS]

Varp 100 120 20000 2100

Slaggvarp 88 180 10400 1600

A&ersand 100 19 2000 340

Rostad produkt 100 19 2000 350

Kol 35 18 20 320

Kontaminerad ytjord 35 28 20 430

Tabell 10. Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden för Lekpark (Scenario 3). Riktvärden

avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Element Scenario  3  Lekpark

[mgkg TS]

Sb 20

As 20

Ba 200

Cd 4

Cu 80

Cr (tot) 150

Hg 5

Pb 200
Zn 250
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De miljöriskbaserade riktvärdena i detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 75 % av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande känslig markanvändning).

7.4 Scenario 4: Rekreationsområde (park och natur)

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 11. Motsvarande för

miljöriskbaserade återfinns i Tabell 12. De framräknade riktvärdena utgör en ofarlig nivå för
hälsa och miliö.

Tabell 1]. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden för Rekreationsomräde (Scenario 4).
Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Rekrea tionsområde Arsenik Kadmium Kvicksilver Bl

[mg/kg TS]

Varp 100 370 62000 6400

Slaggvarp 100 550 3200 4800

Aftersand 100 21 4060 1000

Rostad produkt 100 42 230 1 100

Kol 14 12 16 810

Kontaminerad ytjord 60 52 58 1200

Tabell 12. Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden för Rekreationsområde (Scenario 4).

Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5  m  djup.

Element Scenario 4  Rekreationsområde

[mg/kg TS]
Sb 20

[XS 20

Ba 200

Cd 4

Cu 80

Cr (tot) 150

Hg 5
Pb 200

Zn 250

De miljöriskbaserade riktvärdena i detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 75 % av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande känslig markanvändning).

7.5 Scenario 5:  Skola  eller förskola

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 13. Motsvarande för
miljöriskbaserade återfinns i Tabell 14. De framräknade riktvärdena utgör en ofarlig nivå för
hälsa och miljö.
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Tabell 13. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden lör Skola/förskola (Scenario 5).
Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Skola/förskola Arsenik

[111 g/kg TS]

Varp 16

Slaggvarp 13

Aflersand 64

Rostad produkt 53

Kol IO

Kontaminerad ytjord 13

61

91

7,4

5,8

13

Kadmium Kvicksilver Bl

1100

800

170

180

160

210

Tabell 14. Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden för Skola/förskola (Scenario 5).

Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Element

[mäkg TS]
Sb

As

Ba

Cd

Cu

Cr  (tot)

Hg

Pb

Zn

20

20

200

4

80

150

5

200

250

Scenario 5 Skola/förskola

De miljöriskbaserade riktvärdena i detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 75  %  av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande känslig markanvändning).

7.6 Scenario 6: Odling och kolonilotter

En sammanställning över hälsoriskbaserade riktvärden återfinns i Tabell 15  .  Motsvarande

för miljöriskbaserade återfinns i Tabell 16. De framräknade riktvärdena utgör en ofarlig

nivå för hälsa och mil'ö.
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Tabell 15. Sammanställning over hälsoriskbaserade riktvärden för Odling/kolonilotter (Scenario 6).

Riktvärden avser jord/avfall ner till 0,5 m djup.

Odlin lkolonilotter Arsenik

[mg/kg TS]

Varp 87

Slaggvarp 43

Afiersand 30

Rostad  produkt 52

Kol 10

Kontaminerad 'ord 1  1

120

180

15

55

055

5A

Kadmium Kvicksilver

20000

1040

460

12

1

14

Bl

2100

1600

310

350

150

310

Tabell  16.  Sammanställning over miljöriskbaserade riktvärden för Odling/kolonilotter (Scenario 6).
Riktvärden avser jord/avfall ner till  0,5  m djup.

lement

[mg/kg TS]
Sb

As

Ba

Cd

Cu
Cr  (tot)

Hg
Pb
Zn

Scenario  6  Odling/koloni

20

20

200

4

80

150

5

200

250

De miljöriskbaserade riktvärdena  i  detta scenario är en bedömd halt vid vilken minst 75  %  av de
marklevande arterna skyddas från påverkan (motsvarande känslig markanvändning).

8  Referenser

Envipro Miljöteknik  (2007) Fördjupade undersökningar vid Sala silvergruva Pråmån.

Naturvårdsverket  (2009) Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport  5976.

Qvarfort U., Delblanc F., Jansson S.  (1992) Tungmetaller i Sala. Slutrapport november  1992.

SMHI  (2006) Vindstatistik för Sverige  1961-2004.  SMHI Meteorologi nr  121.

SWECO  (2003) Pråmån Sala. Miljötekniska imdersökningar av mark och sediment.
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Bilaga 1 Protokoll för bedömning av metallförorening i mark kopplat till den f d
gruvverksamheten i Sala

Allmän information om ob'ektet

Datum Objektsnamn/fastighetsbeteckning Signatur

Scenario (beskrivning av  scenario  enligt kap 6)

Bedömnin av utf llnad lednin ika  6  och bila a 2

EI Misstänkt utfyllnad Motivering (ledning i kap  6  och bilaga 2)

[I Troligen ej utfyllnad

[] E' ut llnad

Bedömnin avantal rover ocht av rovta nin enli triktlin'erika 6

Objektets area  (m2) Äldre provtagningar på objektet (kort beskrivning +  antal provpunkter)

Valt antal provpunkter Motivering (valet ska baseras på objektets area, typ av  scenario, bedömningen av utfyllnad och
tidigare undersökningar enligt kap 6)

Vald provtagningsstrategi Motivering (valet ska baseras på typ av scenario och bedömningen av utfyllnad enligt kap 6)

Provta nin enli triktlin'erifl ur40chka itel6.4

Punktnummer D'u (cm u m  )  Preliminär bedömnin av 'ord/rest rodukt (lednin ika  6  och bila a2) Foto
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Anal 5

Provbeteckning Ingående delprover (punktnummer och Analyspaket (enligt kap 6)

nivå från tabell ”Provta in ”)
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Bilaga 2  Beskrivning av material som kan påträffas vid faltbesök

Afte rsand

Aftersand är en finkornig restprodukt från  gruvbrytningen  i  Sala Silvergruva och bildades  genom  att
man krossade samt malde malmen. Syftet med målningen och krossningen var att den silverhaltiga
blyglansen skulle avskiljas  från  ofyndigt  berg.  Då metoderna var primitiva med dagens mått mätt
innehåller aftersanden förhöjda halter av metaller. Aftersand kan förekomma som utfyllnad i två olika
varianter. Den ena har lakats på sitt huvudsakliga metallinnehåll från och med den senare delen av
1880—talet och innehåller endast smärre mängder metaller bundet i sulfidmineral medan den äldre
variant som inte lakats på sitt metallinnehåll  &  innehålla en större mängd metaller. Metallhalterna är
troligen högre om ej lakad aftersand påträffas.

Det generella utseendet för de båda typerna av aftersand är likartat på grund av den höga andelen kalk
och dolomit vilket ger aftersanden en vit/gråvit/ grå färg. Kornstorleken för aftern är företrädesvis sand
(<2 mm) eller mindre dvs. finkornig. Aftersand använd till utfyllnad (i anslutning till hus eller för att
jämna ut mark i anslutning till bebyggelse) bör vara relativt lucker och lättgrävd. Vid vattenmättade
förhållanden är aftersanden flytbenägen genom dess kornstorlekssammansättning med en relativt stor
andel finpartiklar.
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Figur  5  Gråvit, delvis hopklumpad aftersand. Klumparna bestående av finare fraktioner är leriga och
smulas lätt sönder mellan fingrarna om de är torra och kan rullas till lina strängar” vid måttlig fuktighet.



201  1-05—30

 

'- * . '  Eka£:71;}‘ifi“‘ 51"

. "i; .,,1' #* 3v»      .

I.  "
l

J

 

“9’“ 's

 

1.

 

Figur  6  Gråvit aftersand, brunare lager ovanpå är ”vanlig” jord  med humusskikt.
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Figur  7  Foto av aftersand  från  anftersandskansen innehållande något järnoxider  vilket  ger en skiftning i
färg från vit/gråvit till brunare mer rostfärgad.
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Figur 8 Ytterligare färgvarianter av aftersand som påverkats färgmässigt av järnutfällningar. 1

varierande omfattning. Aftersanden kan även få en något grågrön färgton beroende på innehåll av talk.
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Va rp

Varp är ofyndigt berg4 som togs ut i närheten av malmen men som avskiljdes genom sortering5 innan
malmen krossades och maldesö. Varp kan ha använts till utfyllnader eller deponerats i anslutning till

äldre tiders uppfordringsanläggningar och bör generellt i störst utsträckning påträffas kring Sala

Silvergruva. Någon längre transport av varp har troligen inte skett. Varp kännetecknas att de enskilda

styckena de uppvisar kantiga brott samt förekommer i en likartad storlek/fraktion vilket inte naturligt

sönderbrutet material gör.
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Figur  9  Provgrop med innehåll av varp och viss andel finmaterial som deponerats ovanpå men som i

samband med grävningsarbetet fallit ner till djupare nivåer.

4  Dagens ”varp” kallas i allmänna ordalag för gråberg

5  Denna hantering kallades på den tiden för skrädning

6  I denna process bildades avfallsprodukten som kallas after eller aftersand
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Figur 10 Variant av varp i mindre kornstorlek. Karakteriseras främst av relativt skarpa kanter samt
eventuellt sulfidinnehåll. Det röda på det bokade varpstycket i bilden är järnutfallningar. Den vitaktiga
färgen är mineralet dolomit och den något grågrönare är talk.
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Figur 11 Även vid  bokningen  bildade en del material avfall. Det krossade avfallet (bokade) bör ha en sida
understigande  5  cm, relativt kantigt samt vara relativt fattigt på blyglans och i huvudsak bestående av

dolomit.
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Figur 12 Varp i något större styckefall med järnutfällningar (röd/gul/orange) samt manganutfallningar
(svart) på ytan. Bergarten återfinns exponerad längs med brottskanten på den högra delen (grågrön färg).
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Figur  13 Bokat avfall av dolomit. Ej innehållande någon nämnvärd andel sulfider.
Wm
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Figur  14 Mindre varpstycke med sulfider  (uppvisar  violetta färgtläckar på grund av blixten), bland annat
i form av zinkblände. Karakteriseras av kraftigare järnutlällningar är övrig varp samt att densiteten är

högre än ex vis dolomit av motsvarande storlek.



201 1-05-30

Slaggva  rp

Slaggvarp är den slagg som bildades vid smältningen av malmen (ibland glasartad). Slaggvarpen
karakteriseras av att den generellt är röd till rödbrun/mörkbrun till färgen och innehåller en mindre
andel hål efter gasblåsor. Blåsorna är generellt ganska små (0<5 mm) och förekommer oregelbundet.
Färgen kan för vissa slaggvarpsstycken vara mörkare och närma sig en svartblå färgton. Slaggvarpen
har generellt en storlek överstigande 10 cm sida och upplevs vid lyft som tunga (har en hög densitet).
Slaggvarp kan i Vissa fall förekomma i betydligt mindre storlekar (mm till om storlek). I mindre
storlekar upplevs kanterna hos slaggvarpen som skarpa. Slaggvarp kan både förekomma som stabila
dvs. ej vittrande eller sönderfallande samt i sönderfallande/vittrande varianter.
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Figur 15 Slaggblock som gjutits  i  rektangulär/kvadratisk form för användning som byggnadssten.
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Figur 16 Slaggvarp (större röda-rödbruna block) samt aftersand  (finkornig gråvitt material).

Förutom den  lätt  igenkännbara samt på tyngden  identifierbara  slaggen av den röda/rödbruna typen
som ligger deponerad i en större deponi vid  ”Nya  Hyttan” förekommer även andra  slaggvarpsvarianter

vilka kan ha tillgodogjorts som  utfyllnadsmaterial.
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Figur 17 Slaggvarp kan förekomma tillsammans med andra avfall.  I  detta fall tillsammans med aftersand
(grått finkornigt material) samt kolrester (svart finkornigt material). Tvättning kan behöva ske för att

korrekt identifiera avfallet. Slaggen får då ofta en tämligen blank, glansig yta.
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Figur 18 Se figur 12.
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Figur 19 Gulaktig restprodukt från hyttan (karakteriserad som "slagg") och deponerad tillsammans med

kol. Måste separeras från kolet för att den gula färgen skall framträda.
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Figur 20  Slät  slaggprodukt ej innehållande  blåsor  men har däremot en viss horisontell skiktning.
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Figur 21 Slagg från överytan av smältan uppvisar större blåsor samt en ojämn (men slät) överyta. Rester

av kol kan förekomma. Färgen är ofta blåaktig till blåsvart/grå.



2011-05-30

0 'I 2 3 4 Scm

 

"M :  0.09"<‘1'9.-'3>W1

#- Jagger-“.1”?

Figur 22  Slagg kan även innehålla andra Färgvariationer. Olika föreningar kan ge vita/gula/röda

färgskiftningar och upplevs ligga som en utfällning på ytan.
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Figur 23 Exempel på en porösare slaggvariant (lätt) vilken liknar "pimpsten".  Något  gråare än de

tidigare presenterade i färgen. Relativt skarpa kanter.
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Figur 24 Ytterligare exempel på en slagg med sekundära föreningar, denna gång i huvudsak vita och röda
utfällningar.
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Figur 25 Ytterligare ett exempel på en porösare slaggvariant (lätt) vilken liknar "pimpsten". Något gråare
än de tidigare presenterade slaggerna till färgen.

Rostad malm och restprodukt efter tillverkning av blymönja

Möjligen kan även rostad, mald och krossad, malm eller avfall från tillverkningen av blymönja  i

gleteugnen påträffas som utfyllnadsmaterial. Dessa avfall påminner  i  kornstorlek om aftern men bör
uppvisa en färg som varierar mellan gulbrun till mörkröd.
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Figur  26 Övrigt finkornigt avfall illustreras ovan av det rödaktiga lagret på borren vilket troligen är en

rostad mellanprodukt eller lakrest.

Kol

K01 förekommer som en restprodukt inom delar av Sala bly med närområde. Det kan vara möjligt att

kol använts som jordförbättringsmedel inom andra delar av  Sala  stad  eftersom tämligen stora mängder

trä bör ha förbrukats i hyttor—na Linder malmrostningen.

Kol och trä användes både vid malmbrytningen, kalkbränning, vid röstning samt smältning av malmen

i Sala. Stora mängder kol bör ha producerats och bör även återfinnas deponerade i området. Kol är lätt
identifierbart och återfinns troligen även i anslutning till andra utfyllnader. Ex vis slaggvarp kan

innehålla kolrester vilka följt med från avskiljningen i smältugnen.

Kolet karakteriseras av sin svarta färg och tämligen porösa struktur. Kan även förekomma i mycket

finkornigt tillstånd.
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Figur  27 Kolstycke



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ” (29’
SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN

 

Sammanträdesdatum

2011-08-18

Dnr 2008/259

§  142 Uppdatering av Strategi för bedömning av metallföroreningi mark
vid exploatering inom Sala tätort

INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-13, § 8, att uppdra till bygg- och miljö-
nämnden/förvaltningen att göra en översyn av de platsspecifika riktvärdena i
"Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala
tätort". Bygg- och miljönämnden föreslär nu att kommunstyrelsen antar genomförd
uppdatering av strategin.

Beredning

Bilaga KS 2011/140/1, beslut BMN  §  62

Bilaga KS 2011/140/2, strategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-09, §  166

Yrkanden
Per-Olov Rapp (S) yrkar

bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

ät anta uppdaterad Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid
exploatering i Sala tätort, bilaga KS 2011/ 140/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

Ltt anta uppdaterad Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid
exploateringi Sala tätort, bilaga KS 2011/ 140/2.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning
enheten för planering och utveckling,

bygg- och miljönämnden/förvaltningen

tekniska förvaltningen, Lisa Granström

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

%% l



 

manna M
'J-

__ mmm  1

Bilaga  3  — Bakgrundsdokument för beräkning
av platsspecifika riktvärden vid exploatering

inom Sala tätort

Sala Kommun

Slutrapport

Hifabs uppdragsnummer: 318501

Upprättad: 2011-03—29

Reviderad: 2011—05—17



Uppdragsnamn Uppdragsansvarig Uppdragsnummer

Sala gruvavfall Annika Åberg 318501

Beställare Kontaktperson hos beställare Startdatum

Sala kommun Maria Rosenblad 2011-03-03

Uppddragsansvarig: Godkänd av uppdragsansvarig

Annika Åberg '.; l:? li—

Handläggare: Godkänd av handläggare:

Annika Åberg

Kvalitetsgranskning: Godkänd av kvalitetsansvarig:

Pär Elander >.? '"
*  Lv. & hwa—

Sammanfattande slutsatser:
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huvuddokumentet och har tagits fram för att utförligt redovisa beräkningen av föreslagna
platsspecifika riktvärden.
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1 Bakgrund

Sala kommun har gett Hifab AB i uppdrag att göra en översyn av tidigare framtagna
platsspecifika riktvärden (Envipro Miljöteknik 2008).Översynen har resulterat i en
uppdatering (daterad 2011-03-29) av dokumenten från 2008 för att ge en komplett
beskrivning av de revideringar som har gjorts. De reviderade platsspecifika riktvärdena har
tagits fram genom nya beräkningar med Naturvårdsverkets riktvärdesmodell
(Naturvårdsverket, 2009) medan 2008 års riktvärden var beräknade med modellens
remissversion. Revideringen har främst avsett att justera riktvärdena för exponering från
andra källor då remissversionen inte innehöll denna funktion.

Avsikten med detta dokument var att ta fram ett stöd samt ge möjlighet till ett standardiserat
förfarande vid en bedömning av den eventuella förorening som kan finnas inom ett specifikt
område. Bedömningen skall även kunna ta hänsyn till framtida markanvändning.

För att underlätta för exploatering och byggande i Sala har ett standardiserat tillvägagångssätt
tagits fram på grund av den utbredda metallföroreningsproblematiken. Verktyget utgår från
sex olika scenarier:

-  Scenario l Bostäder

—  Scenario 2 Industrimark

-  Scenario 3 Lekpark och idrottsanläggning

-  Scenario  4  Rekreationsområde (park och natur)

-  Scenario 5 Skola eller förskola (där barn vistas)

-  Scenario 6 Odling och kolonilotter

För varje scenario har en arbetsgång/strategi för undersökning samt platsspecifika riktvärden
utarbetats. Beskrivningar av strategier samt vilka typer av verksamheter som omfattas av
respektive scenario återfinns i huvuddokumentet. Detta dokument utgör en bilaga till
huvuddokumentet och har tagits fram för att utförligt redovisa beräkningen av föreslagna
platsspecifika riktvärden.

Ursprungsdokumentet har utarbetats av Henrik Eriksson med stöd av Erik Carlsson och
Anders Bank, Hifab AB/Envipro Miljöteknik. Föreliggande revidering har utförts av Annika
Åberg och kvalitetsgranskare har varit Pär Erlander, Hifab AB.

2 Syfte

Syftet med detta dokument är att redovisa beräkningsgången samt de antaganden som ligger
till grund för föreslagna platsspecifika riktvärden. Genom att ge en utförlig redovisning
underlättas eventuella framtida revideringar.

Översynen av de platsspecifika riktvärdena har främst omfattat en uppdatering där justering
mot andra exponeringskällor har tagits hänsyn till. I versionen från 2008 hade denna justering
ej utförts.

3 Avgränsningar

Beräkning av platsspecifika riktvärden har endast utförts för ovan angivna scenarier.
Riktvärdena är således inte tillämpbara för andra typer av markanvändning. Vidare har
förhållanden och egenskaper som är specifika för Sala samhälle (dvs. endast tätorten och inte

1
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landsbygden runt omkring) och gruvavfallet vid Sala silvergruva. Materialet är således inte

tillämpbart på andra platser eller andra föroreningar.

Genomförda utredningar har identifierat ett antal olika material med koppling till

gruvverksamheten:

-  Varp

— Slaggvarp

-  Aftersand

-  Rostad produkt

-  Kol

-  Kontaminerad ytjord

För kol samt delvis för kontaminerad ytjord finns inte samma dataunderlag som för övriga

material. Detta får konsekvenser framförallt vad gäller risker vid intag genom munnen
eftersom det inte finns underlag för att ta hänsyn till den andel av respektive metalls totalhalt

som är tillgänglig för upptag i mag—tarm—kanalen. Resultatet blir att riktvärdet beräknas med

utgångspunkt från att all metall är tillgänglig för upptag. Detta innebär att riktvärdet

underskattas (dvs. blir lägre än om hänsyn till tillgängligheten kunde tas). Beräkningen av
riktvärden för kol är utförd med riktvärdesmodellens defaultvärden för jordmatrisen.

Förutom detta så har undersökningar visat att sedimenten i Pråmån samt de muddermassor

som finns upplagrade längs än är förorenade. I föreliggande utredning innefattas inte dessa

material. Således är &amtagna riktvärden inte tillämpbara för Pråmån och marken i anslutning

till densamma (inom 25 m). Om det i framtiden skulle bli aktuellt med någon form av

exploatering i Pråmån eller i nära anslutning till bör en speciell utredning utföras.

Ett specialfall som föreliggande dokument inte behandlar är skyddsvärda naturområden, som
till exempel Natura2000. De riktvärden som föreslås för markmiljön har inte tagit hänsyn till

speciellt skyddsvärda naturområden. Om byggande eller exploatering blir aktuellt i ett
naturskyddat område måste separata rutiner tas fram i varje specifikt fall.

Beräkningarna omfattar heller inte fastigheter med privata dricksvattentäkter. Dvs. endast

fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten omfattas av föreslagna riktvärden. I det

aktuella fallet bedöms det inte vara lämpligt att ta fram riktvärden för jord som även

inkluderar intag av dricksvatten. Riktvärden som tar hänsyn till dricksvatten blir ofta låga

(denna exponering är styrande för många metaller). Detta kan leda till ett felaktigt

beslutsunderlag för om en fastighet ska åtgärdas eller inte. Om åtgärder genomförs på en

fastighet med syfte att minska risken för negativa konsekvenser vad gäller dricksvattnet är det

inte säkert att detta får önskad effekt. Detta då stora delar av Sala är utfyllt med gruvavfall

eller kontaminerat med nedfall från luften. Spridning från andra fastigheter som inte åtgärdats

kan därmed göra så att brunnen på en åtgärdad fastighet fortsatt skulle kunna motta vatten

med förhöjda metallhalter.

Beräkningarna utgår framförallt från de undersökningar som utförts vid Sala silvergruva och

Pråmån (Envipro Miljöteknik, 2007). Den riskbedömning som utförts har visat på att vissa

element kan innebära en risk för människors hälsa och/eller miljön. Vad gäller hälsorisker har

riktvärden tagits fram för följande element där en möjlig risk föreligger:

-  Arsenik
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-  Kadmium

-  Kvicksilver

— Bly

Vad gäller risker för markmiljön visar riskbedömningen på att följande element kan utgöra en

risk:

—  Antimon

— Arsenik

-  Barium

—  Kadmium

— Koppar

-  Krom

-  Kvicksilver

— Bly

-  Zink

Den föreslagna undersökningsstrategin baseras på undersökningar av ytliga jordlager

(spaddjup ned till 50 cm). Anledningen till detta är att ytliga jordlagren är de som utgör den

största risk för människors hälsa. Riktvärdena har således anpassats till detta. Skulle djupare

förorenade jordlager påträffas är riktvärdena för ytjord inte tillämpbara. lnga riktvärden har

tagits fram för djupare jordlager.

Organiska föreningar har inte beaktats för något material. Att det skulle förekomma organiska

föreningar bedöms som mindre sannolikt för samtliga material undantaget kol. Då kvicksilver

påvisats i förhöjda halter kan det även innebära en risk att metylkvicksilver kan förekomma i

förhöjda halter. Metylkvicksilver har dock inte ingått i tidigare utredningar och därför finns
inget underlag för att ta fram platsspecifika riktvärden.

Beräkningarna av riktvärden har inte tagit hänsyn till spridningen och de risker som kan vara

förknippade med den, till exempel att förhöjda metallhalter uppkommer i en recipient. Att

göra sådana beräkningar kräver bland annat kunskap om det förorenade områdets storlek,
hydraulisk konduktivitet och grundvattengradienter. För det miljöriskbaserade riktvärdet

innebär detta att hänsyn endast tagits till markmiljön, och inte ytvattenmiljön eller

grundvatten som naturresurs. För ytterligare beskrivning hänvisas till kapitel

Miljöriskbaserade riktvärden. Om miljön på platsen skyddas, skyddas sannolikt också miljön i

ett närliggande vattendrag.

Beräkningarna har heller inte tagit hänsyn till eventuella samverkanseffekter mellan
föroreningarna. Samverkanseffekter innebär att giltigheten hos ett ämne kan påverkas av

förekomsten av andra ämnen. Förhållandevis lite data kring samverkanseffekter finns i

litteraturen. Det har heller inte gjorts några specifika tester med material eller organismer Rån

Sala för att kunna göra platsspecifika justeringar.
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4 Hälsoriskbaserade  riktvärden

I kommande avsnitt redovisas översiktligt den modell som använts vid beräkningen av
riktvärden samt vilka antaganden som gjorts vad gäller exponeringssituation och indata för
beräkning. För varje exponeringsväg redovisas riktvärden för varje element.

4.1 Modellbeskrivning

4.1.1  Naturvårdsverkets modell

Den modell som i huvudsak använts vid beräkning av platsspecifika riktvärden är den som
tagits fram av Naturvårdsverket (2009). Vid tiden för framtagandet av strategin för Sala tätort
fanns modellen endast i en remissversion. I föreliggande revidering har den slutliga
modellversionen tillämpats. Revideringen av riktvärden har följt beräkningsgången som
angavs iursprungsdokumentet (Envipro Miljöteknik, 2008).

Vid bedömning av hälsoriskerna för människa från ett förorenat område används sambandet
mellan dos—respons för människa. Dos—responssamband är utgångspunkten för s.k.
tröskelvärden som anger vid vilka exponeringsnivåer som negativa effekter inte förväntas
uppstå. Tröskelvärdena tas fram genom experiment eller epidemiologiska studier. För de
flesta föreningar har säkerhetsfaktorer byggts in i tröskelvärdena, vilka tar hänsyn till
osäkerheter i tillgängliga data. Tröskelvärdet anges t.ex. som ett tolerabelt dagligt intag (TDI)
med enheten mg/kg kroppsvikt och dag eller referenskoncentrationer (RfC) i luft med enheten
mg/m3. TDI står för det långsiktiga dagliga intag i människor som inte förväntas ge upphov
till negativa effekter. Förr vissa föroreningar utsätts människan för en bakgrundsexponering
som tecknar in delar av TDI. Detta innebär att tillkommande exponering från förorenade
områden inte får stå för större andel än att den totala exponeringen (d.v.s.
bakgrundsexponering+exponering från förorenade områden) inte överskrider TDI.

För genotoxiska, cancerogena ämnen (t.ex. arsenik) kan tröskelvärden inte definieras utan
istället används risknivåer. Vid framtagandet antas att sannolikheten att drabbas för cancer är
proportionell mot dosen. För förorenade områden används en lågrisknivå som satts till en dos
motsvarande maximalt ett extra cancerfall på 100 000 personer exponerade under en livstid.

Vid beräkning av riktvärden för förorenade områden antas att människor kan exponeras på
sex olika sätt, så kallade exponeringsvägar. I de senaste riktlinjerna från Naturvårdsverket
(2009) används exponeringsvägarna:

-  Intag av jord

-  Hudkontakt

-  Inandning av damm

— Inandning av ångor

—  Intag av växter

-  Intag av dricksvatten

För varje exponeringsväg har en speciell beräkningsgång (modell) tagits fram av
Naturvårdsverket (2009). I modellerna tas bland annat hänsyn till den tid som en människa
exponeras för föroreningarna, kroppsvikt och ålder, toxiciteten (tröskelvärden och risknivåer
enligt beskrivningar ovan) samt biotillgängligheten hos olika ämnen.

I det aktuella fallet används Naturvårdsverkets modell för samtliga aktuella (dvs. intag av jord
och intag av grönsaker) exponeringsvägar undantaget inandning av ångor. Argument för att
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inte använda Naturvårdsverkets modell samt beskrivning av vald modell återfinns i kapitel
Modell för beräkning av riktvärde för inandning av ångor.

Efter att ett riktvärde beräknats för varje exponeringsväg görs en sammanvägning till ett
integrerat riktvärde. I aktuellt fall har det sammanvägda och integrerade riktvärdet justeras
sedan med hänsyn till:

-  Akuttoxicitet. Arsenik är så pass toxisk att den kan innebära akuta risker.

—  Bakgrundshalt. Om riktvärdet hamnar under bakgrundshalten görs en justering för
detta. Konkret innebär det att riktvärdet blir densamma som bakgrundshalten. För
arsenik tillämpas en bakgrundshalt på 10 mg/kg som hämtats &ån Naturvårdsverket
(2009).

— Exponering från andra källor. För att kompensera för att människor även exponeras
för andra källor får bidraget från ett förorenat område endast teckna in en del av det
tolerabla dagliga intaget (TDI) för icke genotoxiska ämnen (Naturvårdsverket, 2009).
För genotoxiska cancerogena ämnen (t.ex. arsenik) gör modellen ingen justering för
exponering från andra källor.

I Sala är det känt att bakgrundshalterna av flera metaller som en följd av gruvverksamheten är
förhöjda. Trots detta har en undersökning inte påvisat förhöjda halter av bly i blod hos barn i
Sala jämfört med grannkommunen Heby.

4.1.2 Modell för beräkning av riktvärde för inandning av ångor

Den modell för beräkning av riktvärden för inandning av ångor (relevant för kvicksilver) som
anges av Naturvårdsverket (2009) bedöms inte som tillämpbar i det aktuella fallet. Detta beror
främst på att det krävs kännedom om ett antal parametrar som i dagsläget inte kan uppskattas
för att relevanta riktvärden ska kunna beräknas. Det gäller bland annat husets inre volym, area
för husgrunden, djupet till föroreningen samt luftomsättningen. Det bedöms som allt för
osäkert att göra antaganden och uppskattningar för framtida byggnader.

Av denna anledning har det valts att använda en modell som hämtats från Nordamerika

(ITRC, 2007), se schematisk bild i Figur 1. Modellen utgår &ån empiriska framtagna (dvs.
mätningar av halterna i grundvatten under huset och i inomhusluften) så kallade ”attenuation
factors”, betecknade oc, där CL definieras enligt följande:

C

C XH
water

indoor

Där Cindoor är halten i inomhusluft (ng/mg”) och Cwater är halten i grundvatten (pg/l). H är
Henrys konstant (enhetslös), vilken är ämnesspecifik. Genom att använda platsspecifika KD-
värden (l/kg) för respektive material kan en halt i jord (betecknad Csoil med enhet mg/kg)
beräknas enligt:

50,1  :Cwater  )( KD : Cindaor >< KD
1000 HxaxlOOO 1000

Vid beräkningen antas således jämvikt mellan jord och grundvatten samt grundvatten och
porgas (Figur 1).

C
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Indoor

d

Figur  1 Schematisk  beskrivning av  modell  för beräkning av riktvärden för inandning av ångor.

Obekanta  i  beräkningen är således Cindoor, H, (x och KD.  I Tabell ]  ges en sammanställning
över de indata som används vid beräkningen. Platsspecifika KD redovisas i Tabell 9. Som
riktvärde för kvicksilverhalten i luft används samma lågriskvärde som anges i
Naturvårdsverket  (2009).  Värdet kommer ursprungligen från WHO  (2003).  För arbetande har
riktvärdet för boende multiplicerats med tre, vilket har sin grund i att heltidsarbete normalt
utgör en tredjedel av vistelsetiden jämfört med boende. Henrys konstant har beräknats med
hjälp av US EPA  (2006).  Värdet som anges avser elementärt kvicksilver vid  5  0C
(årsmedeltemperaturen i Sala enligt  SMHI, 1991).  Att använda ett värde på  H  som avser
elementärt kvicksilver bedöms vara ett konservativt antagande. Detta eftersom sekventiella
lakningar Visar att kvicksilver till största del föreligger i sulfidform i de aktuella avfallen
(Envipro Miljöteknik, 2007).  Som värde på (1 används  0,001, vilket enligt  ITRC (2007) är ett
konservativt värde för bostadshus.

Tabell 1 Sammanställning av data för beräkning av riktvärde för exponeringen inandning av ångor.

Variabel Värde Enhet Referens

Cindoor boende 0,2 ug/m3 Naturvårdsverket, 2007; WHO, 2003

Cindoor arbete 0,6 g/m3

H 0,078  — US  EPA, 2006

0L 0,001  - ITRC, 2007

4.1.3 Sammanfattande bild över beräkningsgången

En sammanfattning av hur riktvärdena tas fram för Sala tätort återges i Figur  2.
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Figur  2  Schematisk  redovisning för  framtagande  av  platsspecifika  riktvärden för Sala tätort.

4.2 Exponeringsanalys

I  en  exponeringsanalys  beskrivs vilka skyddsobjekt som finns  i  området, samt hur

skyddsobjekten kan exponeras för föroreningarna (exponeringsvägar).  I  avsnittet redovisas
även de indata som använts Vid beräkningarna.

4.2.1 Skyddsobjekt
I  Tabell  2  sammanfattas de skyddsobjekt som bedöms kunna exponeras för föroreningarna
inom respektive scenario. Skyddsobjekten har delats in i tre kategorier, boende, arbetande
och besökande. För varje scenario har det sedan bedömts vilka skyddsobjekt som är
relevanta.  I  sammanställningen redovisas även om barn, vuxna eller båda bedöms kunna
exponeras. Om barn bedöms förekomma eller inte är av stor betydelse för beräkningarna.

Enligt Naturvårdsverkets definition är barn mellan 0 och  6  år gamla.

Tabell  2  Redovisning av skyddsobjekt för respektive scenario. B= barn och V= vuxna.

Odling och

Skyddsobjekt Bostäder Industrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, förskola kolonilotter

Boende EN EN

Arbetande V B/V
Besökande B/V EN EN

4.2.2  Exponeringsvägar

Som nämnts  i  avsnitten ovan antas  i  Naturvårdsverkets modell att människor kan exponeras

på sex olika sätt för föroreningar. För Sala tätort bedöms först och främst att intag av
dricksvatten kan uteslutas. Argumenten bakom detta beslut återfinns i kapitel 3. Skulle så inte
vara fallet kan föreslagna riktvärden behöva revideras.

Tidigare genomförd riskbedömning för Sala silvergruvas område visar att det är framförallt
tre av dessa kvarvarande exponeringsvägar som kan innebära en risk för människors hälsa,

7



201 1-03-29

nämligen intag av jord, inandning av ångor (endast Hg) och intag av växter. För hudkontakt är

det endast i något enstaka prov som halter över det beräknade riktvärdet återfinns. Vad gäller

inandning av damm har inga halter i jord över framräknade riktvärden analyserats.

Allmänt kan det också noteras att just för dessa fyra element (arsenik, kadmium, kvicksilver

och bly) har exponeringen via huden och inandning av damm mycket liten påverkan på det

sammanvägda generella riktvärdet för hälsa. Detta ses i Figur 3 där respektive
exponeringsvägs inverkan på det generella riktvärdet illustreras.

Generella riktvärden och exponeringsvägar

100%

90%

80%  -

70%  -

60%

50%  -

40%

30%

20%  »

10%

0%

I  Intag av växter

I:I  Inandning av ångor

El Inandning av  damm

I  Hudkontakt

Intag av jord

   
Arsenik Kadmium Kvicksilver

 

Intag av växter 0,8 0,9 0,3 0,2

Inandning av ångor 0 0 0,7 O

Inandning av  damm 0,002 0,01 0,0001 0,01  #

Hudkontakt l 0,02 0,0004 0,001 0,02

Intag av jord 0.2 0.1 0,1 0,7

Figur  3  Redovisning av inverkan från respektive exponeringsväg (borttaget intag av dricksvatten enligt

argument i kapitel 3) på det generella riktvärdet (hälsa). I datatabellen redovisas hur stor andel

(enhetslös) står för vad gäller det sammanvägda generella riktvärdet. Avrundade värden redovisas i

datatabellen.

Det kan också tilläggas att modellen för att beräkna riktvärden för hudkontakt och inandning

av damm kräver antaganden om bland annat ytexponering (mängd förorening per ytenhet

hud), exponerad hudyta, halt förorenade partiklar, andel av partiklar från förorenad jord i

inomhusluft. Flera av dessa parametrar bedöms vara svåra att uppskatta, både generellt och

specifikt för Sala samhälle.

Att inandning av damm exkluderats innebär inte att dammproblematiken inte existerar.

Damning av partiklar kan fortsatt ske, till exempel på industriområden där ytorna inte är

hårdgjorda och där det förekommer tyngre trafik (jämför Sala bly). Rent haltmässigt har dock
beräkningar visat att halterna som finns i ytjord inom till exempel Sala bly inte utgör en risk

för människors hälsa vid inandning. Damningen kan däremot vara en olägenhet ur andra
synvinklar, till exempel spridning, nedsmutsning etc.

Med anledning av ovanstående bedöms att även exponering via hudkontakt samt inandning av

damm kan uteslutas ur beräkningen. Kvar blir således intag av jord, inandning av ångor

(endast relevant för Hg) samt intag av grönsaker, vilka utgör de exponeringsvägar som har
absolut störst inverkan på riktvärdena. [

Tabell  3  sammanfattas de exponeringsvägar som bedöms vara relevanta för skyddsobjekten
inom varje scenario.

Tabell 3 Redovisning av exponeringsvägar för respektive scenario.
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ng oc
Exponeringsväg Bostäder  Industrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, lörskola kolonilotter

Intag av jord X X X X X X
Inandning av

ångor X X X
Inta av växter X X X X

Vid framtida exploatering och byggande kan flera olika typer av material/avfall med
kopplingar till Sala silvergruva påträffas. Materialen har olika kemiska egenskaper och därför
tas riktvärden fram för varje avfallstyp. I Tabell  4  ges en sammanfattning av de
exponeringsvägar som bedöms vara relevanta för respektive material. Den enda exponering
som inte bedöms vara relevant är intag av växter för varp och slaggvarp. Det bedöms inte som
rimligt att odling skulle kunna ske i dessa material, &ämst med tanke på avfallens fraktion
(sten, block). Även direktintag via munnen kan diskuteras för dessa material. Med tanke på att
det även kan förekomma mindre skärvor och partiklar har dock den exponeringsvägen ändå
medtagits i beräkningsfallen.

Tabell  4  Redovisning av exponeringsvägar för respektive material.

Rostad Kontaminerad

Exponeringsväg Varp Slaggvarp Aftersand produkt Kol ytjord

Intag av jord
X X X X X X

Inandning av

ångor X X X X X X
Inta av växter X X X X

4.2.3 Antagna platsspecifika exponeringstider

En kritisk parameter som kan ha stor inverkan på de platsspecifika riktvärdena är den antagna
exponeringstiden. Ingen undersökning, för att utreda exponeringstiderna har dock utförts
specifikt för Sala. Antagna exponeringstider bygger företrädesvis på riktlinjer nån
Naturvårdsverket  (2009) samt antaganden för varje scenario. I Tabell 5 ges en
sammanfattning av de antagna exponeringstiderna på årsbasis. Inandning av ångor har
exkluderats från sammanställningen eftersom exponeringstiden inte ingår som en parameter i
den modell som används.

Tabell 5 Redovisning av antagna exponeringstider för respektive exponeringsväg och scenario. Antagna

tider anges först för barn och därefter för vuxna (barn/vuxna). Inandning av ångor finns inte med i
sammanställningen eftersom exponeringstiden inte ingåri den modell som används.

[mg och

Exponeringsväg Bostäder Industrimark Lekpark Relcreationsområde Skola, Rirskola kolonilotter

[dagar/år]

Intag av jord

365/365 0/200 100/50 50/50 200/200 100/100

Inta av véixter 365/365 365/365 365/365 365/365

Generellt kan det sägas om exponeringstiderna för intag av jord att de utgår från att
exponering för jorden sker vid alla vistelsetillfällen. Till exempel för bostäder innebär det att
det antas att exponering för den förorenade jorden sker under årets samtliga dagar. Antagen
exponeringstid för bostäder motsvarar det som antas för Naturvårdsverkets KM-värde
(Känslig markanvändning). För just intag av jord kan det anses tveksamt att exponering kan
ske under hela året, till exempel under vintern då det finns snö. Då detta är en generell
beräkning för ett helt samhälle har det dock valts att vara på den säkra sidan. För industrimark
antas att endast vuxna vistas på platsen och att exponering sker motsvarande
Naturvårdsverkets MKM (Mindre Känslig Markanvändning). Exponeringstiden som antas för
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MKM bedöms även vara tillämplig för skola, med skillnaden att barn även räknas in här. För
lekpark, rekreation och odling antas exponering ske, i genomsnitt över året, en (rekreation och
vuxna för lekpark) respektive två (lekpark och odling) gånger per vecka.

Vad gäller intag av växter har exponeringstiden satts till 365 dagar/år för samtliga scenarier.
Detta beror på att den senaste beräkningsmodellen från Naturvårdsverket inte ger möjlighet
till justering av exponeringstiden för detta scenario. I handledningen till beräkningsverktyget
anges inte heller exponeringstiden som en platsspecifik parameter. Platsspeciflka justeringar
för intag av växter görs istället för andra parametrar (se kapitel Platsspecifika justeringar av
parametrar).

För ämnen med tröskelvärden är det den mest exponerade populationen som styr nivån på
riktvärdena. I Naturvårdsverkets modell ingår normalt två exponerade populationer; barn samt
vuxna. Ofta utsätts barn för en större exponeringsrisk än vuxna då exponeringsdosen per kg
kroppsvikt blir högre. Detta innebär att barns exponering ofta styr riktvärdena för dessa
ämnen. För arsenik som har en cancerframkallande inverkan räknas exponeringsdoserna ut
som livstidsmedelvärden, vilket innebär att man tar hänsyn till exponering som sker både
under barndomen och under den vuxnes levnadsår (d.v.s exponering som barn och vuxen
antas gälla samma individ under dennes livstid). Gränsen mellan barn och vuxen går vid 6 år
enligt Naturvårdsverkets metod, vilket är kopplat till att småbarn får i sig föroreningar i högre
utsträckning än äldre barn samt vuxna. I populationen för vuxna räknas åldrarna mellan 7 och
80 år.

Tabell 6 redovisar antaganden kring antalet exponeringsår för barn samt vuxna i de olika
scenarierna. Tabellen innehåller något modifierade uppgifter jämfört med
ursprungsdokumentet för att förtydliga antalet exponeringsår som använts i beräkningarna. I
en kontrollberäkning med uppgifter från motsvarande tabell i ursprungsdokumentet visade det
sig att uppgifterna inte kunde tolkas så att de tidigare framräknade uppgifterna kunde återges,
vilket föranledde ett förtydligande kring hur värdena valts inför denna revidering.

Tabell 6 Redovisning av hur stor del av livslängden människor vistas inom respektive scenario.

Livslängden antas till 80 år enligt Naturvårdsverkets metodik (2009).

Bostäder lndustrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, iörskola Odling och

kolonilotter

Exponeringsar, 6 _ 6 6 6 6

barn

Eaer'ngsar' 74 59 12 74 59 74
vuxen

Total

exponeringstid i 100% 73% 23% 100% 75% 100%

% av livslängd

Värdena för Bostäder, Rekreationsområde och Odling/kolonilotter motsvarar antaganden som
görs inom scenariot för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets metodik.
Antagandena innebär att en person kan vistas hela sitt liv (upp till 80 år) i scenariot. Värdena
för lndustrimark motsvarar antaganden som görs inom Naturvårdsverkets scenario för mindre
känslig markanvändning (MKM), vilket motsvarar en antagen yrkesverksam tid för vuxna.
För Lekpark antas exponering ske under ett barns tidiga år (0-6 år) samt under en viss period
som vuxen. Den totala exponeringstiden i scenariot är 18 år vilket förmodligen är ett
konservativt antagande. I Skola/förskola sker exponering under barnets första år, medan
vuxenpopulationen har en längre exponeringstid (motsvarande ca 9 år i grundskola och en
period som yrkesverksam i samma skola). Den totala exponeringstiden i scenariot är 65 år,
vilket i princip motsvarar ett MKM-scenario, och bedöms som en konservativ skattning av
exponeringsperiodens längd.

10



2011-03-29

4.2.4  Platsspecifika  justeringar  av  parametrar

Förutom exponeringstiden har platsspecifika data använts vad gäller den orala
biotillgängligheten, KD, växtupptagsfaktorer samt andelen växter som härrör från det
förorenade området. En sammanställning över antagna värden redovisas i Tabell 7-12.

Tabell 7. Sammanställning över värden på oral biotillgänglighet. För varp, slaggvarp, aftersand och

rostad produkt används data från Envipro Miljöteknik  (2007).  För kontaminerad ytjord har en

uppskattning gjorts baserat på data från Qvarfort et al.  (1992).

Element Oral biotillgänglighet [%]

Varp S/aggvarp Aftersand Kontaminerad ytjord Rostad produkt

As 20 40 20 - 25

Cd 15 10 95 65 95

Hg 0,1 2 1 — 1

Pb 15 20 95 75 90

— värden saknas

Vad gäller den orala biotillgängligheten för varp, slaggvarp, aftersand och rostat material har
en bedömning baserat på sekventiella lakförsök från Envipro Miljöteknik (2007), se Tabell 7.

Den orala biotillgängligheten påverkar riktvärdet för intag av jord. För kontaminerad ytjord
bedömdes inget prov från Envipro Miljöteknik vara representativt. Istället används data från
Qvarfort et al. (1992). I den undersökningen extraherades ytjord med ammoniumacetat med
syfte att utreda tillgängligheten för upptag i växter. Extraktion med ammoniumacetat ingår i
den sekventiella lakning som gjorts av Envipro Miljöteknik (2007). Grovt kan sägas att det
motsvarar laksteg 2 och  3  (laksteg 1-3 anses vara tillgängligt för oralt upptag i människa).
Genom att använda data från Qvarfort et al. (1992) fås en uppfattning om tillgängligheten i
ytjorden även för människor.

I Qvarfort et al. (1992) redovisas resultat från extraktion av tre olika prover för kadmium och
bly (arsenik och kvicksilver analyserades inte). I ett prov för vardera kadmium och bly låg
den utlakade halten betydligt högre än totalhalten (redovisas inte i tabellen nedan). För
fortsatta beräkningar har det valts att använda det högsta värdet på den orala
biotillgängligheten (konservativt val). Arsenik och kvicksilver analyserades inte i Qvarfort et
al. (1992). För fortsatta beräkningar antas den orala biotillgängligheten vara 100 % (enligt
Naturvårdsverket, 2009).

En ytterliggare parameter som påverkar riktvärdet för intag av jord är mängden jord som en
människa får i sig. Ingen specifik undersökning av detta har utförts i Sala. För denna

parameter används generella värden från Naturvårdsverket (2009). Antagna värden återfinns i
Tabell 8.

Tabell 8 Antagna värden för genomsnittligt intag av jord. Värdena hämtade från Naturvårdsverket
(2009).

Genomsnittligt

dagligt intag av Odling och

jord Bostäder Industrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, förskola kolonilotter

[mg/dag]
Barn 120 - 120 80 120 120

Vuxna 50 20 20 20 20 50

Kr)-värden för respektive material har beräknats med hjälp av data från Envipro Miljöteknik
(2007), se Tabell 9. Beräkning har gjorts dels med data från skakförsök och dels utifrån
grundvattenanalyser och fastfasanalyser på representativa prover. För slaggvarp bedömdes
inget representativt prov på både grundvatten och fastfas finnas. För övriga material kunde
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beräkning ske på båda sätten. Resultaten jämfördes och det lägsta Kr)—värdet valdes, för att

beräkningar ska bli konservativa. Generellt kan det sägas att KD-värden från materialen i Sala

är klart högre jämfört med vad som antas vid beräkning av Naturvårdsverkets generella

riktvärden. Detta bedöms som fullt rimligt med tanke på att en så pass stor del av metallerna

föreligger bundet i svårlakade faser (se resultat från sekventiella lakningar i Envipro

Miljöteknik, 2007).

Tabell  9  Sammanställning over beräknade KI,—värden för material från Sala. Som jämförelse redovisas

även de värden som antas vid beräkning av generella riktvärden för förorenad mark.

Element Kd [Ilkg] Jämförelse Naturvårdsverket (2007)

Valp SIaggva/p Aftelsand Kontaminerad ytjord Rostad produkt

AS 4000 91000  15000 10700 69000 300

Cd 1900 5300 400 1700 1900 200

Hg 34000 30500 167000 12000 3300 300

Pb 29000  3000 25000 7200 167000 1800

Platsspecifika växtupptagsfaktorer har beräknats för bly och kadmium med hjälp av data från

Qvarfort et al. (1992) för kontaminerad ytjord.  I  Qvarfort et al. (1992) undersöktes halter i

fiukt och grönsaker samt jord från 17 olika trädgårdar och kolonilotter. Baserat på denna
undersökning har växtupptagsfaktorer för bly och kadmium kunnat beräknas (arsenik och

kvicksilver analyserades inte). I Naturvårdsverket (2009) beräknas en upptagsfaktor för

rotdelar (BCFmot) och en för ovanjordsdelar (BCFstem). Vid beräkning har det valts att låta

grönsaker som morötter, rödbetor och kålrot representera rotdelar medan sallad, vinbär,
spenat etc. representerar ovanjordsdelar. För varje prov har ett värde på upptagsfaktorn

beräknats. För att göra ett konservativt val används det största värdet vid fortsatta
beräkningar. Beräknade växtupptagsfaktorer presenteras i Tabell 10 tillsammans med de

upptagsfaktorer som används vid beräkning av Naturvårdsverkets generella riktvärden.

För övriga material relevanta material (aftersand och rostad produkt) samt arsenik och

kvicksilver i kontaminerad ytjord finns inga analyser av växter och jord från Sala. För att

kunna göra en platsspecifik bedömning av detta har det valts att göra en uppskattning med

hjälp av KD—värden. Tillgängligheten av föroreningarna för upptag i växter bör i någon

mening speglas av föroreningens löslighet i vatten. Detta eftersom mobiliseringen av det

aktuella elementet till porvattnet bedöms ske i en oxiderande, endast delvis mättad miljö, där
andelen organiskt material/matjord är begränsande då det är bedömt att växtupptaget av

tillgänglig andel skall ske in situ i det aktuella avfallet. I det aktuella fallet finns framtagna
platsspecifika KD—värden, vilka valts på ett konservativt sätt (se ovan). Uppskattningen utförs

genom att multiplicera upptagsfaktorerna som anges i Naturvårdsverket (2009) med
förhållandet mellan det KD som antas gälla generellt för förorenad jord och KD för aktuellt

ämne i aktuellt material i Sala. Uppskattade växtupptagsfaktorer redovisas i Tabell 11.

Tabell 10 Sammanställning over beräknade växtupptagsfaktorer (BCFS.Om =  ovanjordsdelar och BCFm. =

rotdelar) för kontaminerad ytjord. Som jämförelse redovisas även de värden som antas för beräkning av

generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009).

Jämförelse Jämförelse

Naturvårdsverket Naturvårdsverket

Element BCFstem BCFroot (2007) BCFstem (2007) BCFroot

H
Cd 0,08 0,19 0,25 0,16
pb 0,0012 0,0015 0,013 0,005

Generellt kan sägas att växtupptagsfaktorerna för de olika materialen i Sala är lägre än vad

som antas i vid beräkning av generella riktvärden. Detta bedöms dock som rimligt med tanke
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på att metallerna i stor utsträckning sitter hårt bundna, till exempel i sulfidform eller i
kristallina järnoxider (sekventiella lakningar i Envipro Miljöteknik, 2007). Uppskattningen
med KD-värden ger värden på växtupptagsfaktorer i samma storleksordning som beräkningen
baserat på analyserade halter (Tabell 10). Detta gäller dock inte för BCFmO. för kadmium där
upptaget underskattas med en faktor 10.

Tabell 11 Sammanfattning av uppskattade växtupptagsfaktorer (BCE...m = ovanjordsdelar och BCFmO. =
rotdelar). Som jämförelse redovisas även de värden som antas för beräkning av generella riktvärden
(Naturvårdsverket, 2009).

Element Aftersand Kontaminerad  ytjord Rostad produkt Jämförelse Naturvårdsverket (2007)

BCFsIem  BCF/not BCFslem BCF/vat BCFstem BCF/oo! BCFstem BCF/not

[-]
As 0.0033 0,000058 0,0047 0,000084 0,00074 0.000013 0.17 0.003

Cd 0.12 0.078 0.029 0.019 0.025 0.016 0.25 0.16

Hg 0.00076999  0,000016 0,010 0,00021 0,039 0,00082 0,43 0.009

Pb 0,0013 0.00035 0.0045 0,0012 0.00019 0,000054 0,018 0.005

En ytterligare parameter som påverkar riktvärdet för inta av grönsaker är hur stor andel av
konsumtionen som härrör Rån det förorenade området. Antagna värden redovisas i Tabell 12.
För bostäder och kolonilotter antas att 10 % av växterna som konsumeras har odlats i
förorenad mark. Detta antagande är samma som för Naturvårdsverkets KM—värde, vilket
bland annat innefattar bostadsmark. Vad gäller rekreation och skola har ett lägre värde
antagits. Detta antagande baseras på att växter som plockas i naturen (till exempel svamp och
bär) och som odlas vid en skola utgör en klart mindre andel av totalkonsumtionen jämfört
med en egen trädgårdsodling (som exempelvis kan innehålla morötter och potatis som
konsumeras i större mängder). Tiden för att plocka svamp och bär i naturen är även begränsad
till vissa perioder under året. Ingen specifik undersökning av hur stor andel konsumtionen av
svamp och bär utgör av den totala växtkonsumtionen har utförts i Sala. Ett rimligt antagande
bedöms dock vara 0,5  %  (motsvarar cirka 0,5 kg/år för barn och cirka 0,7 kg/år för vuxna).

Övriga parametrar som ingår i respektive exponeringsmodell har satts till samma värde som i
Naturvårdsverket (2009).

Tabell 12 Redovisning av antagna värden vad gäller andelen konsumerade växter som odlats i det
förorenade området.

Odling och

Bostäder Rekreationsområde Skola, förskola kolonilotter

[%l
Andel konstuntion

från området 10 0,5 0,5 10

4.3 Effektanalys  — redovisning av beräkning och riktvärden

En effektanalys syftar till att ta fram ett underlag för att bedöma vid vilka halter eller doser
negativa effekter kan uppstå. I det här fallet handlar det om risker för människor i Sala.
Analysen görs genom att beräkna platsspecifika riktvärden baserat på ovan presenterat
material. Riktvärdena redovisas för respektive scenario, material och element i kommande
avsnitt. Integrerade (sammanvägda) och justerade riktvärden redovisas sist i kapitlet.

Utgångspunkten vid beräkningarna av hälsoeffekter är som tidigare nämnts TDI och RfC—
värden för icke-cancerogena metaller. För arsenik tillämpas lågrisknivåer motsvarande 1 extra
cancerfall på 100 000.De värden som används vid beräkningarna redovisas i Tabell 13.
Samtliga värden har hämtats från Naturvårdsverket (2009).
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Tabell  13 Redovisning av TDI— värden för icke cancerogena metaller samt lågrisknivåer för arsenik. För
kvicksilver redovisas även RfC-värdet som användas för exponering via ångor.

Element TDI [mg/kg, dag] Låg risknivå [mg/kg, dag] RfC [mg/m3]

As 0,000006
Cd 0,0002
Hg 0.00023 0,0002
Pb 0,0035

Då beräkningarna i Naturvårdsverkets modeller utgår från tolerabla doser utgör de
framräknade riktvärdena en ofarlig nivå för människors hälsa.

4.3.1 Intag av jord

I  Tabell 14 sammanfattas föreslagna riktvärden vad gäller intag av jord. Vad gäller varp och
slaggvarp har ingen hänsyn tagits till materialens fraktion vid beräkningarna. Exempelvis är
det rimligt att tänka sig att det är lättare att få i sig aftersand genom munnen jämfört med varp.

För kol samt delvis för kontaminerad ytjord har platsspecifika justeringar inte kunnat göras i
samma utsträckning som för Övriga material. Detta resulterar i att riktvärdena generellt blir
lägre. Vad gäller kol är det även tänkbart att den kan innehålla organiska föroreningar, vilka
inte omfattas av föreliggande utredning.

Tabell 14 Redovisning av platsspecifika riktvärden vad gäller intag av jord. Riktvärden anges för varje

metall, scenario och material. — innebär att riktvärdet ej är begränsande. Riktvärdena avser ytjord ned

till  50  cm djup.

Exponeringsväg Bostäder Industrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, Odling och
förskola kolonilotter

[mg/kg TS]
Arsenik

Varp 24 260 180 330 68 87

Slaggvarp 12 130 88 160 34 43

Attersand 24 260 180 330 68 87

Rostad produkt 19 210 140 260 54 69

Kol 4,8 52 35 66 14 17

Kontaminerad ytj ord 4,8 52 35 66 14 17

Kadmium

Varp 170 8500 610 1800 300 610

Slaggvarp 250 13000 910 2700 460 910

Afiersand 26 1300 96 290 48 96

Rostad produkt 26 1300 96 290 48 96

K01 25 1300 91 270 46 91

Kontaminerad ytjord 38 2000 140 420 70 140

Kvicksilver

Varp 29000 - 100000 310000 52000 100000

Slaggvarp 1400 73000 52000 16000 2600 5200

Ahersand 2900 150000 10000 31000 5200 10000

Rostad  produkt 2900 150000 10000 31000 5200 10000

K01 29 1500 100 310 52 100

Kontaminerad )tjord 29 1500 100 310 52 100

Bly

Varp 2900 150000 11000 32000 5300 11000

Slaggvarp 2200 110000 8000 24000 4000 8000

Afiersand 460 24000 1700 5000 840 1700

Rostad produkt 490 25000 1800 5300 890 1800

K01 440 22000 1600 4800 800 1600

Kontaminerad ytjord 580 30000 2100 6400 1100 2100
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4.3.2  Inandning av ångor

Inandning av ångor är som tidigare nämnts endast relevant för kvicksilver. Beräkningen
bygger också på att exponeringen sker inomhus, vilket leder till att endast scenarion som
inbegriper hus kan komma i fråga. En sammanställning över framtagna riktvärden återfinns i
Tabell 15.

Tabell 15 Sammanställning av platsspecifika riktvärden För kvicksilver i mark (i mg/kg TS) vad gäller
exponeringsvägen inandning av ångor. Riktvärdena avser ytjord ned till 50 cm djup.

Material Bostäder Industrimark Skola, förskola

[Hg mg/kg TS]

Varp 88 263 263

Slaggvarp 78 235 235

Afiersand 430 1289 1289

Rostad produkt 33 98 98

Kontaminerad ytjord 8 25 25

Modellen för beräkning av inandning av ångor är förhållandevis enkel. Den bygger dock på
en empiriskt framtagen ”attenuation factor” som bedöms vara konservativ i det aktuella fallet.

4.3.3 Intag av växter

l Tabell 16 redovisas föreslagna platsspecifika riktvärden vad gäller intag av växter. Varp och
slaggvarp har som tidigare nämnts exkluderats, beroende på att det antas att odling inte kan
förekomma direkt i dessa avfallstyper.

För kol samt delvis för kontaminerad ytjord har platsspecifika justeringar inte kunnat göras i
samma utsträckning som för övriga material. Detta resulterar i att riktvärdena generellt blir
lägre. Vad gäller kol är det även tänkbart att den kan innehålla organiska föroreningar, vilka
inte omfattas av föreliggande utredning.
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Tabell  16 Redovisning av platsspecifika riktvärden vad gäller intag av växter. Riktvärden anges för varje
metall, scenario och material.  —  innebär att riktvärdet ej är begränsande. Riktvärdena avser ytjord ned

till 50 cm djup.

Exponeringsväg Bostäder Rekreationsområde Skola, Odling och

förskola kolonilotter
[mg/kg TS]

Arsenik

Aftersand 46 920 1100 46

Rostad  produkt 210 4100 4900 210

K01 0,9 18 21 0,9

Kontarninerad 32 650 770 32
ytjord

Kadmium

Afiersand 8,1 160 160 8,1

Rostad produkt 39 780 780 39

Kol 3,9 78 78 3,9

Kontaminerad 33 660 660 33
ytjord

Kvicksilver

Afiersand 3000 59000 59000 3000

Rostad  produkt 58 1200 1200 58

K01 5,3 110 l 10 5,3

Kontaminerad 230 4600 4600 230
ytjord
Bly

Afiersand 19000 380000 380000 19000

Rostad produkt  130000 - - 130000

Kol 1300 27000 27000 1300

Kontaminerad 5500 110000 110000 5500
'ord

Den modell som används för beräkning är förhållandevis teoretisk och flera osäkerheter
föreligger med beräkningarna. Till exempel gäller det intaget av grönsaker, Vilket kan variera.
Storkonsumenter av egenodlat kan tänkas få i sig större doser än vad som antagits vid
beräkningarna. Även metallernas tillgänglighet för upptag i växter kan variera beroende på
den omgivande miljön (pH, syreförhållanden etc.). De data som används för beräkning av
växtupptagsfaktorer är till största del framräknade från undersökningar från Sala silvergruva.
En extrapolering till Sala tätort medför en osäkerhet i just växtupptagsfaktorerna, eftersom en
något annorlunda omgivning i trädgården kan innebära ett förändrat upptag.

Noterbart vad gäller intag av grönsaker är också att beräkningarna gäller sköljda grönsaker.
Ingen hänsyn har således tagits till grönsaker som konsumeras utan föregående sköljning, där
exempelvis förorenade jordpartiklar skulle kunna finnas kvar. Kokning eller tillredning av
grönsaker har heller inte beaktats. Då detta dokument behandlar metaller så bedöms effekten
av kokning som liten.

4.3.4 Sammanvägda hälsoriskbaserade riktvärden

Det hälsoriskbaserade riktvärdet har sammanvägts enligt Naturvårdsverkets metodik  (2009). I
sammanvägningen tas hänsyn till att samtidig exponering kan ske via flera olika
exponeringsvägar. De sammanvägda riktvärdena har även justerats för att ta hänsyn till
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exponering från andra källor, bakgrundshalter i mark samt risken för akuttoxiska hälsoeffekter

(endast aktuellt för arsenik).

I Tabell 17Tabell 17 redovisas de riktvärden (sammanvägda och justerade) som föreslås för

Sala tätort. Återigen bör det poängteras att riktvärdena utgör en ofarli nivå för människors

hälsa.

Tabell 17 Sammanvägda och justerade riktvärden vad gäller hälsorisker för Sala tätort. Riktvärdena

avser ytjord ned till 50 cm djup.

Exponeringsväg Bostäder Industrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, Odling och

förskola kolonilotter

[mg/kg TS]
Arsenik

Varp 24 100b (260) 1003 100 b 16 87

Slaggvarp 12 100 b (130) 88 100b 13 43

Afiersand 16 100 b (260) 100 b 100 b 64 30

Rostad produkt 17 100 b (210) 100 b 100 b 53 52

Kol 10& 52 35 14 10a 10a

Kontaminerad 103 52 35 60 13 1 1

ytjord

Kadmium

Varp 33 1700 120 370 61 120

Slaggvarp 50 2600 180 550 91 180

Aftersand 1,2 270 19 21 7,4 1,5

Rostad produkt 3,1 270 19 42 9 5,5

Kol 0,7 260 18 12 5,8 0,75

Kontaminerad 3,6 390 28 52 13 5,4

ytjord

Kvicksilver

Varp 18 53 20000 62000 52 20000

Slaggvarp 15 47 10400 3200 43 1040

Altersand 67 260 2000 4060 203 460

Rostad produkt 4 20 2000 230 18 12

Kol 1 300 20 16 7 1

Kontaminerad 1 5 20 58 3 14

ytjord

Bly

Varp 580 30000 2100 6400 1100 2100

Slaggvarp 440 22000 1600 4800 800 1600

Aftersand 90 4700 340 1000 170 310

Rostad produkt 97 5000 350 1100 180 350

Kol 66 4500 320 810 160 150

Kontaminerad 110 6000 430 1200 210 310

yt'ord

ajusterad med hänsyn till bakgrundshalt, bjusterad med hänsyn till akuttoxicitet vid enstaka stora intag hos barn

För arsenik i varp, slaggvarp och aftersand redovisas två värden 1 Tabell 17. Det första värdet

(100 mg/kg TS) avser en haltnivå vid vilken ett barn som stoppar en större mängd jord i munnen kan
reagera med illamående och kräkningar (s.k. akuttoxiska effekter). Det andra värdet (inom parentes)
avser en haltnivå där livslång exponering genom intag av jord, hudexponering och inandning av damm

sammantaget medför en ökad cancerrisk, statistiskt med ett fall per 100 000 exponerade individer. Det

senare värdet blir dimensionerande för matriserna kol och kontaminerad ytjord.
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För arsenik, kadmium och bly har sammanvägning och justering gjorts automatisk i
riktvärdesmodellen. För kvicksilver har sammanvägning och justering gjorts manuellt enligt
samma metodik som är inkluderad i riktvärdesmodellen (Naturvårdsverket, 2009).

Riktvärdena för arsenik har justerats uppåt ifall de hamnat under naturlig bakgrundshalt. Som
naturlig bakgrundshalt har standardvärdet på 10 mg/kg använts (Naturvårdsverket, 2009). För
arsenik görs även en justering för akuttoxicitet. För barn anges ett riktvärde på 100 mg As/kg
vad gäller akuttoxicitet i Naturvårdsverket (2009). I de fall där riktvärdet hamnat över 100

mg/kg och barn förekommer i scenariot (alla utom industri) justeras således riktvärdet ned till
100 mg/kg. För vuxna ligger riktvärdet på 700 mg As/kg vad gäller akuttoxicitet i
Naturvårdsverket (2009). Ingen justering för detta har dock behövts göras.

5 Miljöriskbaserade riktvärden

I följande avsnitt redovisas den modell samt de antaganden som ligger till grund för
framtagandet av miljöriskbaserade riktvärden. De framtagna riktvärdena avser i detta fall

endast risker för markmiljön (markfunktioner som till exempel biologisk nedbrytning). Skydd
av grundvatten och ytvatten har inte beaktats.

5.1 Modellbeskrivning

Den metodik för framtagande av riktvärden för markmiljön som anges av Naturvårdsverket
(2009) bygger på en sammanställning av tillgängliga data. Bland annat har data från RIVM
(Nederländerna), CCME (Kanada) och US EPA (USA) använts. Efter att data sammanställts
har riktvärden valts för Känslig (KM) respektive Mindre Känslig Markanvändning (MKM).
För KM har det valts att sätta ett riktvärde som ger ett skydd av 75 % av arter eller processer i
marken medan det för MKM valts ett skydd för 50 %.

I Naturvårdsverkets anvisningar finns även beräkningsmodeller för skydd av ytvatten (skydd
för djur och växter) samt skydd av grundvatten (som naturresurs för framtida generationer). I
det här fallet är det dock inte möjligt att ta hänsyn till dessa. Det beror på att det krävs
kännedom om bland annat storleken på det förorenade området, hydraulisk gradient och
markens hydrauliska konduktivitet.

5.2 Indata för platsspecifik beräkning

Det datamaterial som finns tillgängligt för Sala bedöms inte vara tillräckligt för att kunna göra
någon platsspecifik justering av de generella riktvärdena vad gäller markmiljö. Data som
skulle behövas är exempelvis en genomgång av vilka arter som finns inom området och dessa
arters metalltolerans. Vidare krävs undersökningar som kopplar metallhalter i jord till effekter
hos arterna.

Det som skulle kunna justeras i det här fallet är hur stor andel av arterna som ska skyddas. Till
exempel om exploatering ska ske i eller nära ett Skyddsvärt orrn'åde (till exempel Natura
2000) så kan det vara motiverat med ett högre skydd. Inom industriområden där miljön
kanske redan idag är störd kan å andra sidan ett lägre skydd accepteras. Då de riktvärden som
tas fram i föreliggande utredning ska gälla generellt för Sala bedöms dock detta som svårt att
göra. Om det i framtiden blir aktuellt med exploatering i områden där ett annat skydd kan vara
motiverat/accepterat bör detta utredas speciellt. I praktiken har det dock endast betydelse om
det är skydd av markmiljön som är styrande för riktvärdet. I Tabell 18 ges en
sammanställning av det riktvärde (KM eller MKM) som valts för respektive scenario.
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Tabell 18 Sammanställning av valt riktvärde (KM eller  MKM) för respektive scenario. KM innebär att 75

%  av arterna skyddas medan lVIKM innebär att 50  %  av arterna skyddas.

ling och

Bostäder lndustrimark Lekpark Rekreationsområde Skola, förskola kolonilotter

Markmiljö KM MKM KM KM KM KM

5.3 Redovisning av riktvärden

De riktvärden som föreslås för respektive scenario och element redovisas i Tabell 19.
Riktvärdena motsvarar det som anges av Naturvårdsverket  (2009) vad gäller KM respektive
MKM. Det har som tidigare nämnts att ingen platsspecifik justering av riktvärdena varit
möjlig att göra. Av den anledningen kan heller ingen åtskillnad göras för de olika materialen.
Sannolikt skiljer sig biotillgängligheten mellan materialen. Utan omfattande undersökningar
kan dock detta inte utredas.

Osäkerheterna bedöms som förhållandevis stora med riktvärdena vad gäller risker för
markmiljön.  I  Naturvårdsverket  (2009) anges att miljöriktvärdena motsvarar den bästa
bedömning som kan göras med det befintliga underlaget. Riktvärdena är dock inte beräknade
på samma vetenskapliga grund som de hälsoriskbaserade riktvärdena. Underlaget för
bedömning varierar också för olika föroreningar. För vissa finns mycket data att tillgå medan
det för andra är mera bristfälligt.

Tabell 19 Redovisning av riktvärden vad gäller risker för markmiljön i respektive scenario. Riktvärden
kan tillämpas för samtliga material då det inte varit möjligt att göra någon platsspeciiikjustering.

ling och

Element Bostäder Industrimm'k Lekpark Rekreationsområde Skola, förskola kolonilotter

[mm TS]
Sb 20 40 20 20 20 20
As 20 40 20 20 20 20

En 200 300 200 200 200 200

Cd 4 20 4 4 4 4

Cu 80 200 80 80 80 80

Cr (lot) 80 150 150 150 150 150

Hg 5 10 5 5 5 5

Pb 200 400 200 200 200 200

Zn 250 500 250 250 250 250
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