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Abstract 

In the city of Landskrona, in the southwest of Sweden, the eastern industrial area is 

partially filled with household waste, resulting in contamination throughout the 

area. Since it is not considered reasonable to carry out full remediation in the area, 

the environmental department in Landskrona is interested in establishing an 

environmental risk area, in order to reduce the risk of exposure. Whether the area 

qualifies as an environmental risk area is unclear since the risks are not fully 

investigated.  

The purpose of this study was to investigate the contamination situation and the 

occurring risks of one property in Landskrona's eastern industrial area. A simplified 

risk assessment was conducted on the basis of a “worst case scenario”. The purpose 

was also to discuss the premises of the property to become or be a part of an 

environmental risk area. 

The results showed that toxic compounds such as lead, arsenic and aliphatic 

hydrocarbons exceed background concentrations and target values. The conditions 

for dispersal of the ground is “very high”. The risk for humans and the environment 

to be exposed were assessed as “moderate” – to “high”. The overall risk was 

assessed as “high”, which cannot be considered an acceptable risk. Remediation is 

a preferred measure but the establishing an environmental risk area can also reduce 

the risk. However, since the property is part of a larger area with generally complex 

conditions (economic, legal, technical) and also due to the lack of practice, it is 

difficult draw a concrete conclusion regarding the fulfilment of the property to 

become or be a part of an environmental risk area. An investigation of liability for 

the pollution responsibility in the entire eastern industrial area is recommended. 

Renewed soil- and groundwater sampling and a more in depth risk assessment is 

needed to reduce uncertainties the contamination situation.  

  



6 

  



7 

Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................... 5 

Innehållsförteckning ................................................................................................ 7 

Förkortningar .......................................................................................................... 9 

1 Inledning ............................................................................................................. 11 

1.1 Syfte och mål ................................................................................................. 12 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................ 13 

1.3 Avgränsning .................................................................................................. 13 

2 Bakgrund och teori ............................................................................................. 15 

2.1 Miljöriskområden ........................................................................................... 15 

2.2 Landskronas västra och östra industriområde................................................... 17 

2.3 Riskbedömning ............................................................................................... 21 

2.3.1 Föroreningars farlighet ............................................................................. 22 

2.3.2 Exponering och spridning ......................................................................... 22 

2.3.3 Rikt- och gränsvärden samt bakgrundshalter .............................................. 23 

3 Metod .................................................................................................................. 25 

3.1 Val av fastighet att riskbedöma ........................................................................ 25 

3.2 Val av metod för riskbedömning ...................................................................... 27 

3.3 Datainsamling, bearbetning och bedömning ..................................................... 28 

3.2.1 Föroreningarnas farlighet (F) .................................................................... 28 

3.2.2 Föroreningsnivå (N) ................................................................................. 28 

3.2.3 Spridningsförutsättningar ......................................................................... 30 

3.2.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS) ............................................................ 30 

3.2.5 Samlad riskbedömning ............................................................................. 31 

4 Resultat ............................................................................................................... 33 

4.1 Resultat urval i Ecos ....................................................................................... 33 

4.2 Kopplingen 3 ................................................................................................. 33 

4.2.1 Fastighets- och verksamhetsbeskrivning .................................................... 33 

4.2.2 Omgivningsbeskrivning ........................................................................... 34 



8 

4.2.3 Historik: Förorening, provtagning, sanering ............................................... 36 

4.2.4 Geologi och hydrogeologi ........................................................................ 38 

4.3 Riskbedömning enligt MIFO............................................................................ 40 

4.3.1 Föroreningarnas farlighet (F) .................................................................... 42 

4.3.2 Föroreningsnivå (N) ................................................................................. 43 

4.3.3 Spridningsförutsättningar ......................................................................... 47 

4.3.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS) ............................................................ 48 

4.3.5 Samlad riskbedömning ............................................................................. 49 

5 Diskussion ........................................................................................................... 51 

5.1 Resultat och riskreducering ............................................................................. 51 

5.2 Osäkerheter och rekommendationer ................................................................. 54 

5.2.1 Datamaterial ............................................................................................ 54 

5.2.2 Använd metodik ...................................................................................... 55 

5.2.3 Fördjupande undersökningar..................................................................... 56 

5.3 Förutsättningar för miljöriskområde ................................................................ 57 

6 Slutsatser ............................................................................................................ 61 

7 Tack .................................................................................................................... 63 

8 Referenser ........................................................................................................... 65 

 

 

 

 

  



9 

Förkortningar 

BTEX Bensen, toluen, etylbensen, xylen 

DIV Dutch intervention value 

DTV Dutch target value 

Gvy Grundvattenyta 

K Hydraulisk konduktivitet 

Kd fördelningskoefficient jord-vatten 

LOD Limit of detection (detektionsgräns) 

MIFO Metodik för inventering av förorenade områden 

MKM Mindre känslig markanvändning 

MTBE Metyltertiärbutyleter 

My Markyta 

Möh Meter över havet 

PAH Polycyclic aromatic hydrocarbons (polycykliska aromatiska 

kolväten) 

  



10 

  



11 

1 Inledning 

Som en del i arbetet i att nå miljömålet Giftfri miljö ingår att åtgärda förorenade 

områden till en nivå där de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön 

(Regeringskansliet, 2012). Sveriges länsstyrelser arbetar aktivt med att identifiera 

misstänkt förorenade områden och riskklassa dessa för prioritering mot 

efterbehandlingsåtgärder (Naturvårdsverket, 2015). Idag har cirka 1300 områden 

identifierats till mycket stor risk för negativa effekter på människors hälsa och 

miljön och 14 000 har identifierats till stor risk (Naturvårdsverket, 2014). Ungefär 

80 000 områden misstänks vara förorenade (Naturvårdsverket, 2013).  

Utgångspunkten är alltså att förorenade områden ska åtgärdas (Regeringskansliet, 

2012) och främst saneras så att risker inte förekommer (Rudin, 2006). Dock finns 

det tillfällen där sanering inte kan genomföras eller där sanering inte varit tillräcklig 

för att minska riskerna (Naturvårdsverket, 2013; SGI, 2016). Risken finns för 

exponering och negativa effekter på människors hälsa och miljön om 

försiktighetsåtgärder inte vidtas för sådana områden.  

För att skydda människors hälsa och miljö från allvarligt förorenade områden 

infördes år 1999, i samband med miljöbalkens skapande, en möjlighet för 

länsstyrelserna att besluta om inrättandet av så kallade miljöriskområden 

(Naturvårdsverket, 2013). Ett miljöriskområde beskrivs i 10 kap. 15§ Miljöbalken 

SFS 1998:808 som ett mark- eller vattenområde som är så allvarligt förorenat att 

det kan medföra risker för människors hälsa och miljön och att det därför är 

nödvändigt att besluta om försiktighetsmått, exempelvis restriktion i 

markanvändning. Vid beslutet tar länsstyrelsen hänsyn till föroreningsgraden, 

föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, spridningsförutsättningarna och miljöns 

känslighet (10 kap 15§ MB; Lag (2007:660)). Genom att besluta om 

miljöriskområde kan länsstyrelsen begränsa eller förbjuda åtgärder såsom 

undersökningar, markingrepp och bebyggelseåtgärder för att minska 

exponeringsrisken (Naturvårdsverket, 2013).  

Inrättande av miljöriskområde kan vara aktuellt till exempel i väntan på 

efterbehandling, då sanering genomförts men att riskerna inte har minskats 

tillräckligt eller då det behövs ett långsiktigt eller slutgiltigt skydd mot ingrepp 

(Rudin, 2006; Naturvårdsverket, 2013). Det är alltid länsstyrelsen som tar beslutet 

om ett område bör bli miljöriskområde, men även kommuner kan ta initiativet 

(Naturvårdsverket, 2013).  

I Landskrona har miljöförvaltningen intresse att undersöka förutsättningarna att 

inrätta miljöriskområde i det västra och östra industriområdet (Karlsson, 2016, pers. 

komm.). Marken i industriområdet är delvis utfyllt av både hushållsavfall och 

industriavfall och området har en lång historia av industriverksamhet (Landskrona 
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kommun, 1985; Karlsson, 2016, pers. komm.). Det är för miljöförvaltningen känt 

att området på många håll är förorenat men skälighet för fullständig sanering, är av 

olika anledningar, låg. Miljöförvaltningen är oroliga för att ingrepp och 

exploatering medför spridning och exponering av föroreningarna. Med anledning 

av detta vill de skapa kontroll över området och funderar på möjligheten att klassa 

hela eller delar av området som miljöriskområde. Det är oklart om delar eller hela 

det utfyllda området kvalificerar för att inrättas som miljöriskområde med avseende 

på förekommande föroreningar, då föroreningssituation och framförallt 

förekommande risker inte är helt utrett. (Miljöförvaltningen Landskrona, 2012; 

Karlsson, 2016, pers. komm.) 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förorenad marken och grundvattnet är 

och de risker som föroreningarna kan ge upphov till, för en fastighet i Landskronas 

östra industriområde där marken är utfylld av hushålls- och industriavfall. Detta 

undersöktes genom en förenklad riskbedömning. Syftet är också att i diskussion 

resonera kring förutsättningarna att riskbedömd fastighet och den utfyllda marken 

kan bli eller ingå i ett miljöriskområde. Detta genom jämförelse med det i Sverige 

ända inrättade miljöriskområdet samt de förutsättningar som beskrivs i miljöbalken 

och dess förarbeten.  

Målet med riskbedömningen är att tillföra kunskap om föroreningssituationen i det 

östra industriområdet och närmre undersöka de risker som kanske föreligger. 

Förhoppningsvis kan riskbedömningen samt diskussionen kring förutsättningarna 

att inrätta miljöriskområde ligga som underlag för planerande om vilken eventuell 

försiktighetsåtgärd som behövs för fastigheten, men också för hela utfyllnaden i 

Landskrona östra industriområde.  
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1.2 Frågeställningar 

 Vilka risker förekommer gällande föroreningars farlighet, nivå samt 

spridnings- och exponeringsförutsättningar på utvald fastighet i 

Landskrona östra industriområde? 

o Hur farliga bedöms föroreningarna vara? 

o Hur förhåller sig funna föroreningshalter till 

nationella/internationella gräns- och/eller riktvärden samt 

bakgrundshalter? 

o Hur stor är exponeringen samt spridningsförutsättningarna från de 

undersökta medierna? 

 Hur stor är den sammanlagda risken på fastigheten? 

o Är risken acceptabel? 

o Om nej, vilka åtgärder kan behöva vidtas för att reducera risken?  

 Uppfyller situationen på fastigheten de förutsättningar som krävs vid beslut 

för miljöriskområde, och kan denna fastighet användas som ett typområde 

för det utfyllda området? 

1.3 Avgränsning 

Ingen utredning kommer att ske lokalt med avseende på juridiska 

ansvarsförhållande utan fokus läggs på en mer överskådlig bild av utfylld mark 

gällande föroreningssituationen riskerna med dessa. 

 

Ingen vidare utredning har gjorts gällande föroreningens ursprung, från exempelvis 

utfyllnad eller industri. Detta då det i riskbedömningen är intressant att se till de 

föroreningar och dess halter som ligger i marken, oavsett ursprung.  

 

Riskbedömningen baseras på den information som har kunnat inhämtas från 

tidigare genomförda undersökningar och provtagningar. Intervjuer har inte fallit 

inom tidsramen för detta arbete. 
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2 Bakgrund och teori 

2.1 Miljöriskområden 

Beslut om miljöriskområde är ett administrativt verktyg för att för att hantera 

riskerna som kan finnas med förorenade områden och är en av de få juridiskt 

bindande administrativa åtgärder i Sverige (Naturvårdsverket, 2013). Reglerna för 

miljöriskområden finns i 10 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande 

Förordning (1998:930) om miljöriskområden. 

På vägen mot ett beslut om miljöriskområde måste svaret först sökas för om det är 

aktuellt med miljöriskområde gällande det förorenade området i fråga. Vid 

bedömningen tar länsstyrelsen hänsyn till föroreningarnas farlighet, 

föroreningsgraden, spridningsförutsättningarna och den omgivande miljöns 

känslighet samt utreder om miljöriskområde verkar vara det lämpligaste 

alternativet (Miljö- och energidepartementet, 1997; Naturvårdsverket, 2013). Om 

det efter denna bedömning anses vara aktuellt med beslut om miljöriskområde 

påbörjas beslutsprocessen (Naturvårdsverket, 2013). Det är länsstyrelsen som 

beslutar om ett område bör bli miljöriskområde men initiativet kan komma från till 

exempel kommunal nämnd eller fastighetsägare (Naturvårdsverket, 2013). 

För att ett område ska kunna bli miljöriskområde krävs att området är kvalificerat 

skadat och att det ska finnas ett behov att vidta någon form av försiktighetsåtgärd, 

exempelvis förbud mot markingrepp, för att skydda människors hälsa och miljön 

(Miljö- och energidepartementet, 1997). Huvudsakligen handlar det om att kunna 

begränsa åtgärder där det finns risk att föroreningsnivån ökar, miljön försämras 

eller att det försvårar framtida efterbehandlingsarbete (10 kap. 17§ MB). Det finns 

olika sätt att bedöma behovet av ett miljöriskområde. Till exempel kan man 

undersöka om området är i hög riskklass enligt MIFO eller om det är av intresse att 

exploatera på ett förorenat område (Miljö- och energidepartementet, 1997). Dock 

går det inte att generellt säga vilken typ av område eller för vilket gränsvärde som 

det är aktuellt att förklara ett område som miljöriskområde, utan länsstyrelsen gör 

en bedömningen av föroreningssituationen och riskerna i varje enskilt fall 

(Naturvårdsverket, 2013). Inrättande av miljöriskområde kan vara aktuellt till 

exempel i väntan på sanering eller då sanering genomförts men att riskerna för 

negativ påverkan inte har minskats tillräckligt (Naturvårdsverket, 2013). Att det inte 

skett tillräcklig eller fullständig sanering av ett område kan bero på att 

ansvarsfrågan för föroreningen inte är utredd, det inte är tekniskt genomförbart eller 

inte ekonomiskt skäligt eller för att det inte är prioriterat för att erhålla statligt 

bidrag (Naturvårdsverket, 2013). I vissa fall kan det även vara aktuellt att inrätta ett 
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miljöriskområde när det behövs ett långsiktigt eller slutgiltigt skydd mot ingrepp 

på området (Naturvårdsverket, 2013). Naturvårdsverket yttrade sig till Gotlands 

länsstyrelse år 2006 att de anser att användningen av reglerna för miljöriskområde 

ska användas med försiktighet, så att det inte blir ett alternativ till 

efterbehandlingsåtgärder och även inte ett argument för att avvakta med åtgärd i de 

fall det inte finns någon ansvarig (Rudin, 2006). 

Genom att besluta om miljöriskområde ger det länsstyrelsen rätt att begränsa eller 

förbjuda ingrepp såsom grävning, schaktning, bebyggelseåtgärder och ändrad 

markanvändning (10 kap. 17§ MB). Om ett ingrepp planeras måste detta anmälas 

till tillsynsmyndigheten som i sin tur kan meddela försiktighetsåtgärder för det 

planerade ingreppet (Miljö- och energidepartementet, 1997; Naturvårdsverket, 

2013). Ett alternativ till miljöriskområde är att tillsynsmyndigheten antecknar ett 

föreläggande eller förbud i fastighetsregistret för varje fastighet (Naturvårdsverket, 

2013). Fördelarna med att anteckna om föreläggande eller förbud är att det är 

enklare, tar mindre tid och är lättare att upphäva (Naturvårdsverket, 2013). Fördel 

med att besluta om miljöriskområde är att både förfarandet och besluten är mer 

offentliga eftersom de skrivs med i detaljplaner och översiktsplaner 

(Naturvårdsverket, 2013). Därtill kan det miljöriskområde vara en fördel om man 

vill reglera större områden till skillnad från förelägganden eller förbud som endast 

gäller för en fastighet (Naturvårdsverket, 2013). 

Det enda inrättade miljöriskområde idag, år 2016, är området Kniphammaren i 

Jönköpings län, som omfattar totalt 5 fastigheter (Svensson, 2012). I området fanns 

en före detta grustäkt till vilken det under 1956 – 72 deponerades processavfall från 

dåvarande Skandinaviska Oljecentralen AB (SGI, 2009; Svensson, 2012). Mellan 

åren 1963-1998 genomfördes flera undersökningar i anslutning till deponin. Och 

föroreningar så som bly, zink, aromater samt alifater hittades i förhöjda halter 

(Svensson, 2012). Mellan åren 1999-2001 sanerades marken delvis och täckning 

av deponin anlades (Svensson, 2012). Trots genomförda efterbehandlingsåtgärder, 

visade sig marken vara väldigt förorenad och det ansågs nödvändigt att föreskriva 

om restriktioner i markanvändningen (Svensson, 2012). År 2012 beslutades om att 

området Kniphammaren skulle inrättas som ett miljöriskområde med främsta syftet 

att ge skydd mot exponering och spridning av förekommande föroreningarna samt 

skydd för det täckande lagret (SGI, 2009; Svensson, 2012). 

Det finns alltså inte mycket praktisk erfarenhet gällande beslut och inrättande av 

miljöriskområden. Mycket av den information som finns att tillgå och hur 

länsstyrelsen ska gå tillväga vid handläggningen baseras på det som är nämnt i 10 

kap. Miljöbalken (SFS 1998:808), Förordning (1998:930) om miljöriskområden 

samt erfarenheterna från beslut om miljöriskområde för Kniphammaren 

(Naturvårdsverket, 2013). Det är möjligt att hanteringen kommer förändras med 

nya erfarenheter och rättspraxis (Naturvårdsverket, 2013).  
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2.2 Landskronas västra och östra industriområde 

I Landskronas västra och östra industriområde består marken till stor del av 

fyllnadsmassor (Figur 1). Kunskap om utfyllnaderna finns främst att erhålla från en 

karta skapad av Landskrona kommun, 1985 (Figur 1). Som kan urskiljas från kartan 

har utfyllnad av marken skett i etapper och med olika typer av fyllnadsmassor 

(Tabell 1, Figur 1). De olika utfyllnaderna, årtal samt legend till Figur 1 finns listade 

i Tabell 1 nedan. Troligtvis är utfyllnadsgränserna ungefärliga snarare än precisa 

(Karlsson, 2016, pers. komm.). Samtliga fyllnadsmassors exakta ursprung är okänt. 

Den utfyllnad som är betecknad som ”inspolad mark” (Tabell 1) består troligtvis 

av inspolad havssediment från havet utanför Landskrona (Karlsson, 2016, pers. 

komm.). 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utfyllnad i västra och östra industriområdet i Landskrona. Skala 1: 5000. Markutfyllnad har 

skett i olika områden från år 1944 med hushållsavfall, inspolad mark och muddringsmassor. 

Respektive utfyllnad finns beskriven i Tabell 1 med årtal, typ av fyllnadsmassorna, yta samt 

tillhörande legend. Gränserna är troligtvis ungefärliga. Modifierad karta från Landskrona kommun, 

1985. © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad 

  

1950 - 66 

1950 - 66 

1950 - 66 

N 
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Tabell 1. Årtal, typ av fyllnadsmassa, yta (m2) samt legend till Figur 1 för genomförda 

utfyllnadsetapper i västra och östra industriområdena i Landskrona. Källa: Landskrona kommun, 1985 

Årtal Typ av fyllnadsmassa Yta (m2) Legend till Figur 1 

1944 - 1950 Hushållsavfall -- 
 

1950 - 1966 Hushållsavfall 640 000 
 

1950 - 1966 Inspolad mark  820 000 
 

1972 
Kvicksilverhaltiga 
muddringsmassor 

-- 
 

1972 Hushållsavfall -- 
 

1977 - 1979 Hushållsavfall -- 
 

1979 - okänt Hushållsavfall -- 
 

 

I industriområdet förekommer flertalet fastigheter med olika ägare och det är för 

miljöförvaltningen känt att området på många håll är förorenat (Karlsson, 2016, 

pers. komm.; Miljöförvaltningen Landskrona, 2012). Det är troligt att en del 

föroreningar har sitt ursprung från fyllnadsmassorna (Karlsson & Simonsson, 2016, 

pers. komm.). På grund av områdets bakgrund som avstjälpningsplats för avfall, 

har det i några fall medfört oklarheter gällande föroreningsansvar, och därmed 

saneringsansvar (Karlsson & Simonsson, 2016, pers. komm.). Det finns ingen som 

är ansvarig för de konstaterade och misstänka föroreningarna från avfallet och 

fyllnadsmassorna som dumpades innan miljöskyddslagen kom till 1969 (Karlsson, 

2016, pers. komm.). Skälighet för fullständig sanering av samtliga föroreningar i 

området är låg på grund av ägandeförhållandena, då föroreningarna kommer från 

allmän/kommunal dumpning innan miljöskyddslagen 1969, och att det förekommer 

många byggnader och fasta installationer på området (Karlsson & Simonsson, 

2016, pers. komm.). Risk för återkontamination finns om sanering sker av enstaka 

fastigheter som ligger intill andra förorenade fastigheter (Karlsson & Simonsson, 

2016, pers. komm.). Med anledning av detta förekommer i dagsläget en hel del 

föroreningar i marken och ingrepp och exploatering tros kunna medföra ökad 

spridning och exponering av dessa (Karlsson & Simonsson, 2016, pers. komm.).  

Av denna anledning vill Miljöförvaltningen i Landskrona skapa kontroll över 

markanvändningen i industriområdet (Karlsson & Simonsson, 2016, pers. komm.). 

Ett alternativ är, som nämnt ovan, att förelägga samtliga fastighetsägare i området 

om försiktighetsmått vid exploateringar. Dock anser de att en sådan metod är 

svåröverskådligt och att det finns risker att det inte tas tillräcklig hänsyn till sådana 

beslut (Karlsson & Simonsson, 2016, pers. komm.) Därför är miljöförvaltningen 

intresserade av att hela eller flera större, sammanhängande delar av industriområdet 

inrättas som miljöriskområde (Miljöförvaltningen Landskrona, 2012; Karlsson & 

Simonsson, 2016, pers. komm.). 
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Stort intresse från miljöförvaltningens sida ligger i att undersöka förutsättningarna 

att miljöriskområdesklassa det området med de äldsta fyllnadsmassorna, 1944 – 66 

(Figur 1 och 2). Området på totalt cirka 640 000 m2 användes 1944 – 66 som så 

kallad avstjälpningsplats för hushållsavfall (Landskrona kommun, 1985), 

byggavfall (VBB Viak, 1993) och troligtvis också industriavfall (Karlsson, 2016, 

pers. komm.). 

Det är allmänt känt att äldre deponier kan innebär risk för människors hälsa 

och/eller miljön genom spridning av föroreningar i mark, grund- och ytvatten samt 

deponigas (Assmuth, 1992; Ettler et al., 2006; Östman et al., 2005; Rihm, 2011; 

Naturvårdsverket, 2016). Eftersom det förr inte fanns några direkta krav på 

skyddslager runt det deponerade avfallet (Naturvårdsverket, 2016) och inte heller 

uppsamling av lakvatten (Ettler et al., 2006; Rihm, 2014) är spridning från äldre 

deponier snarare ett faktum än tveksamhet. Då det dumpade materialet var väldigt 

heterogent associeras äldre deponier med många och olika typer av föroreningar 

(Slack et al., 2005; Östman et al., 2005; Rihm, 2011; Naturvårdsverket, 2016). 

Exempel på vanliga föroreningar från äldre deponier är bland annat tungmetaller, 

oljor, närsalter, läkemedelsrester, klorerade och icke klorerade lösningsmedel, 

klorerade kolväten samt metangas (Slack et al., 2005; Ettler et al., 2006; Emenike 

et al., 2012; Östman et al., 2005; Assmuth, 1992; Rihm, 2011; Naturvårdsverket, 

1999 och 2016). Dock har mängden avfall, avfallstyp och därmed även 

förekommande föroreningar varierat mellan olika årtionden och det kan vara oklart 

vilka föroreningar som förekommer och därmed också vad man bör provta för 

(Rihm, 2011; Naturvårdsverket, 2016). Ett exempel där deponering lett till 

omfattande förorening är det ovan beskrivna nu inrättade miljöriskområdet 

Kniphammaren (Svensson, 2012). Oron att även avstjälpningsplatserna i 

Landskronas östra industriområden kan innebära risk för negativa effekter på 

människors hälsa och miljön kan alltså antas vara väl motiverad.  

Ungefär 45 fastigheter ligger på den mark som fyllts ut 1944 – 66 (Figur 2). Som 

del i beslutet att ett område bör bli miljöriskområde, är att det i enlighet med 10 kap 

15§ Miljöbalken (SFS 1998:808) och Miljö- och energidepartementet (1997) 

nödvändigt att ha kunskap om föroreningssituationen i området och beskriva de 

risker som föreligger. Det är något oklart om området som fylldes ut 1944 – 66 har 

de förutsättningar för om ett område bör bli ett miljöriskområde med avseende på 

föroreningssituation, då detta inte är väl undersökt och förekommande risker inte 

utrett. Sju fastigheter har riskklassats enligt MIFO fas 1 (Landskrona stad, 2014), 

men ingen av riskklassningarna baseras på provtagningsdata. Majoriteten av 

MIFO-inventeringarna hänvisar däremot till osäkerheter gällande förekommande 

föroreningar från utfyllnaden, det vill säga avfallet samt de stora 

spridningsförutsättningarna som fyllnadsmassorna troligen innehar (Länsstyrelsen 

Skåne, 2002; Länsstyrelsen Skåne, 2004a; Länsstyrelsen Skåne, 2004b; 

Länsstyrelsen Skåne, 2004c; Landskrona stad, 2012). En del översiktliga 
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undersökningar med provtagning på utfyllnaden från 1944 – 66 har gjorts i 

samband med att man stött på misstänkt förorening eller vid föreläggande från 

kommunen vid till exempel byte av verksamhetsutövare. Möjligheten finns att 

genomföra riskbedömning av de väl undersökta fastigheterna, med avseende på 

konstaterade föroreningar och dess halter.  

 

Figur 2. Cirka 45 fastigheter ligger nu på marken som 1944 – 66 fyllts ut med hushållsavfall. Gränsen 

för utfyllnaden är utmärkt i figuren. Källa Landskrona, 1985b. Modifierad karta från Landskronas 

GIS-portal och © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad. 
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2.3 Riskbedömning 

Risk kan uttryckas som sannolikheten att en olägenhet uppstår och vilka 

konsekvenser olägenheter kan medföra (Kaplan & Garrick, 1981; Öberg, 2009; 

Naturvårdsverket, 2009b). Generellt inleds en riskbedömning med en identifiering 

av vad som kan innebära en fara eller olägenhet (Öberg, 2009). Identifiering sker 

också för vad som är skyddsvärt, det vill säga det som kan vara i behov av skydd 

från olägenheten (Öberg, 2009). Därpå följer karaktärisering och bedömning av 

faran samt en bedömning av den exponering, det vill säga kontakt med det 

skyddsvärda som kan förekomma (Öberg, 2009). Baserat på faro- och 

exponeringsbedömningarna dras slutsatser om vilka risker som kan förekomma. 

Riskkarakteriseringen, som avlutar en riskbedömning, innebär att utvärdera 

sannolikheten för olägenhet vid en given exponering (Öberg, 2009). 

Gällande förorenade områden föreligger det en risk när exponering för människa 

och miljö av föroreningar förekommer, eller att spridningen av föroreningarna kan 

medföra exponering, och att denna exponering ger upphov till skada (Figur 3; 

Naturvårdsverket, 2009b).  

 

Figur 3. Risk föreligger när en förorening transporteras till och exponerar skyddsobjektet så att skada 

kan uppstå. Modifierad från Figur 2.1, Naturvårdsverket, 2009b, med tillstånd.  

Föroreningar definieras som ämnen vilka härstammar från mänsklig aktivitet och 

förekommer i halter som överskrider det naturliga tillståndet, så kallade 

bakgrundshalter (Naturvårdsverket, 2009b). Syftet med en riskbedömning av 

förorenade områden att undersöka och svara på vilka risker som förekommer, hur 

stora de är och huruvida de kan anses acceptabla eller inte (Naturvårdsverket, 

2009b) 
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2.3.1 Föroreningars farlighet 

Med farlighet menas möjlighet att skada människa och miljö vilket kan beskrivas 

genom ett ämnes toxicitet som är ett mått på graden av giftighet (Naturvårdsverket, 

1999; Walker et al., 2012). Toxicitet är olika för olika ämnen och beroende på 

vilken typ av organism och individ som exponeras (Walker et al., 2012). Det finns 

olika sätt att beskriva ett ämnes toxicitet men ett vanligt sätt är att benämna ämnets 

LD50-värde, vilket beskriver den halt som dödar 50 % av en population (Walker et 

al., 2012). Bedömning av föroreningars hälso- och miljöfarlighet kan även göras 

utifrån de faroklasser Kemikalieinspektionens har tilldelat olika ämnen och 

substanser (Naturvårdsverket, 1999).  

2.3.2 Exponering och spridning 

Exponering av föroreningar kan ske bland annat genom vid intag av växter, 

grundvatten och jord, hudkontakt samt inandning av gaser och damm 

(Naturvårdsverket, 2009b; Naturvårdsverket, 1999). Till hjälp vid 

exponeringsbedömning är kunskap om nutida och framtida användning och 

tillgänglighet av det förorenade området för vuxna, barn och djur 

(Naturvårdsverket, 2009b; Naturvårdsverket, 1999).  

För bedömning av exponeringsvägar och sannolikhet för exponering vid 

riskbedömning av förorenade områden är det viktigt att ta hänsyn till möjligheten 

och hastigheten för spridningen av förekommande föroreningar (Naturvårdsverket, 

2009b; Naturvårdsverket, 1999; Walker et al., 2012). Spridningen beror på 

föroreningarnas och mediernas kemiska och fysikaliska egenskaper och kan 

bestämma till exempel föroreningarnas tendens till fastläggning (sorption), 

urlakning (desorption), förångning, rörlighet i mark och vatten, halt i porvatten och 

porluft (Walker et al., 2012; Naturvårdsverket, 2009b; Naturvårdsverket, 1999). I 

grundvatten samt i och från mark påverkas spridning bland annat av markens pH, 

fraktion organiskt kol, lerinnehåll och hydrauliska konduktivitet (vattnets 

genomsläpplighet) samt ämnenas laddning, vattenlöslighet, flyktighet, 

nedbrytningshastighet och fördelningsfaktor mellan jord och vatten (Kd) (eg. Li et 

al., 2003; Scokart et al., 1983; Loeppert et al., 1997; Gulens et al., 1979; Selenius, 

2010; Karickhoff et al., 1979; Karickhoff, 1981; Wu & Gschwend, 1986; Edwards 

et al., 1991; Voice et al., 1983; Östman et al., 2008; Xiaoli et al., 2007; 

Naturvårdsverket, 2009b; Naturvårdsverket, 1999; Walker et al., 2012). 

  



23 

2.3.3 Rikt- och gränsvärden samt bakgrundshalter 

Ett välanvänt verktyg vid riskbedömning av förorenade områden, är jämförelser 

mellan uppmätta halter och rikt- eller gränsvärden samt bakgrundshalter 

(Naturvårdsverket, 2009a och b).  

Jämförelse med rikt- och gränsvärden görs för bedömning av vilka effekter funna 

halter av respektive ämne kan ge upphov till (Naturvårdsverket, 1999). I Sverige 

finns generella beräknade riktvärden för föroreningar i mark av (Naturvårdsverket, 

2009a). Ett understigande av riktvärdet innebär att risken för negativa effekter på 

människors hälsa och miljön normalt är acceptabel (Naturvårdsverket, 2009a). 

Riktvärdena tar hänsyn till negativa effekter på människors hälsa, markmiljön, 

grund- och ytvatten och är beräknade bland annat utifrån exponeringsmängd, 

exponeringstid, spridningsbenägenhet och ekotoxikologisk data (Naturvårdsverket, 

2009a). Riktvärden finns för både känslig markanvändning (KM), och mindre 

känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009a). KM avser ett område 

där alla grupper av människor ständigt kan vistas och att grund- och ytvatten 

skyddas (Naturvårdsverket, 2009a). MKM avser ett område där vuxna kan vistas 

deltid, barn kan vistas tillfälligt samt grundvatten på ett avstånd på 200 meter och 

ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009a). Ett understigande av riktvärdet är 

beräknat att ge skydd för 75 (KM) respektive 50 procent (MKM ) av marklevande 

arter (Naturvårdsverket, 2009a).  

Naturvårdsverkets generella riktvärden finns endast listade för halter i jordprov, 

varför andra rikt- eller gränsvärden kan behöva erhållas för jämförelse av uppmätta 

grundvattenhalter. Som exempel finns Dutch intervention values (DIV) för 

grundvatten (Rijkswaterstaat Environment, 2013) och Livsmedelsverkets 

gränsvärden (LGV) för dricksvatten enligt Statens livsmedelsverks 

författningssamling (2001). DIV indikerar den nivå där markens funktionella 

egenskaper är allvarligt nedsatta eller riskerar att vara nedsatta (Rijkswaterstaat 

Environment, 2013). Ett överstigande av DIV indikerar att det är nödvändigt att 

vidta åtgärd för att skydda människors hälsa och miljön (Rijkswaterstaat 

Environment, 2013). DIV är framtaget med hjälp av riskanalys och baserat på risker 

för ekosystem och människors hälsa (Lamé et al., 2014). Gällande 

Livsmedelsverkets gränsvärden finns nivåer för när dricksvattnet anses otjänligt 

och/eller tjänligt med anmärkning, för respektive ämne (Statens livsmedelsverks 

författningssamling, 2001). 

Om riktvärden inte finns att tillgå kan jämförelse istället göras mot bakgrundshalter. 

Bakgrundshalten motsvarar markens naturliga halt och eventuellt diffust 

antropogent tillskott (Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket 1999). Ett 

överstigande av bakgrundshalter innebär antingen att fastigheten är påverkad från 

punktkälla, nivåerna är naturligt förhöjda eller påverkan är från diffus spridning av 
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föroreningar (Naturvårdsverket, 1999). Som exempel finns Dutch Target values 

(DTV) för grundvatten samt av SGU (2013) uppmätta bakgrundshalter av metaller 

i grundvatten i Sverige. DTV anger den nivå för vilken markkvaliteten är hållbar, 

det vill säga, den halt som krävs för att jordens funktionella egenskaper för 

människor, djur och växter ska kunna återhämta sig (Rijkswaterstaat Environment, 

2013). DTV är framtaget genom riskanalys och baserat på risker för ekosystem och 

bakgrundshalter (Lamé et al., 2014). 

Valet över vilka uppmätta bakgrundshalter från litteraturen och beräknade 

riktvärden som ska användas vid jämförelserna ska göras så att de representerar en 

acceptabel skyddsnivå för den undersökta fastigheten (Naturvårdsverket, 2009a 

och b). Optimalt är att jämföra med bakgrundshalter från opåverkade områden i den 

undersökta fastighetens närområde men data från regionala eller nationella 

provtagningar kan också användas (Naturvårdsverket, 1999).  
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3 Metod 

3.1 Val av fastighet att riskbedöma 

Val av en fastighet placerat inom 1944 – 66 års utfyllnad i Landskrona var 

nödvändigt för att avgränsa studien inom ramen för detta masterarbete. För att göra 

urvalet användes miljöförvaltningens program Ecos (Version 1.99.03) och 

EcosRapport. Ecos är Landskrona kommuns verksamhetssystem där bland annat 

all diarieföring sköts och registrering av uppgifter för kommunens tillsynsobjekt 

(Karlsson, 2016, pers. komm.). Ecos är ett grafiskt gränssnitt till en 

databashanterare och all data som läggs in i Ecos lagras i denna databas. 

EcosRapport använder Microsoft Access för att kunna få välja och söka data 

databasen genom Ecos. EcosRapport användes först för att få en översikt över vilka 

fastigheter belägna på utfyllnaden som är undersökta för misstänkt förorening eller 

har konstaterats ha markförorening (Karlsson, 2016, pers. komm.). I EcosRapport 

fanns sedan tidigare ett register gällande undersökta markföroreningar i hela 

Landskrona, vilket användes som bas för att skapa ett avgränsat register för denna 

studie. Ur registret togs information fram och sparades för varje fastighet i västra 

och östra industriområdet. Den information som sparades finns listat i Tabell 2 

nedan. För att begränsa urvalet till att gälla endast utfyllnaden i det östra 

industriområdena användes följande kommando under ”designvy” i EcosRapport:  

”ELLER SOM (Kvartersnamn_1*) ELLER SOM (Kvartersnamn_2*)”, det vill 

säga, kvartersnamnet med en asterisk (*), för att få med samtliga fastigheter i 

kvarteret. De kvarter som finns på utfyllnaden är Lamellen, Kopplingen, 

Vevstaken, Generatorn, Bilprovet, Kulverten, Förrådet, Batteriet, Lundåkra, 

Förgasaren samt Tändstiftet.  
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Tabell 2. Framtagen information för varje objekt från EcosRapport, miljöförvaltningen Landskrona, 

vid val av fastighet att riskklassa.  

Information Beskrivning 

ID-nummer Specifikt nummer kopplat till objektet 

Markstatus 
Konstaterad förorening, delvis åtgärdad, eventuellt 

förorenad 

Undersökningens 

omfattning 
Översiktlig eller fördjupad. 

Föroreningstyp 
1. Oljeförorening, 2. tungmetaller, 3. andra  organiska 

föreningar, 4. andra oorganiska föreningar, 5. alla ämnen 

MIFO-status I det fall det är utrett. Fas 1 eller Fas 2 

MIFO-riskklass I det fall det är utrett. 1-4 (Mycket stor risk – liten risk) 

Ansvarig för förorening I det fall det är utrett. Referens till lagtext 

Skälighet åtgärd Bland annat: Nej, Ja sanering 

Beslut Bland annat: Nej, Ja sanering 

Genomförande 

undersökning 
Årtal 

Genomförande åtgärd Om genomförd. Årtal 

 

Med objekt i Ecos och EcosRapport menas verksamhet på fastighet eller hela 

fastigheten i sig, beroende på vilket ärendet gäller. Objekt-ID, framtagna genom 

EcosRapport, användes för sökning i Ecos under fliken ”Ärenden”. 

I denna studie lades fokus på att göra en förenklad riskbedömning av en fastighet 

på marken som 1944-66 användes som avstjälpningsplats (se 1.1 Syfte och mål). 

Vid urvalet togs hänsyn till befintlig datakvantitet och -kvalitet. För denna studie 

var det relevant att riskbedöma en fastighet där: 

 Markförorening konstaterats med översiktlig eller fördjupad undersökning 

med tillhörande provtagning 

 Kvantitativa data över föroreningshalter fanns att erhålla 

 Viss eller fullständig information gällande markens lagerföljd fanns att 

tillgå.  
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3.2 Val av metod för riskbedömning 

Det finns många olika metoder och verktyg för att genomföra en riskbedömning 

(eg. Lindhe et al. 2009; Bedford & Cooke, 2001; Hassellön et al., 2014; Jactel et 

al., 2012 och Göransson et al., 2014; Rosqvist et al., 2008). Genomförandet beror 

på riskbedömningens syfte och/eller vilken mängd eller typ av data som finns att 

tillgå eller kan samlas in (Öberg, 2009). Tillgång till mycket empirisk data 

möjliggör för beräkning av sannolikheter, konsekvenser och därmed risken och 

kallas kvantitativ riskbedömning (Öberg, 2009). Vid brist på empirisk data kan en 

kvalitativ eller semi-kvantitativ bedömning istället vara av intresse (Öberg, 2009).  

En i Sverige nationellt använd metod för riskbedömning av förorenade områden är 

Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) framtagen och beskriven 

av Naturvårdsverket, rapport 4918 (1999). Metodiken är en semi-kvantitativ 

riskbedömning och resulterar i en riskklassning, 1-4 (mycket hög risk - låg risk) 

som beskriver hur stor risk den undersökta fastigheten innebär för negativa effekter 

på människors hälsa och miljön (Öberg, 2009; Naturvårdsverket, 1999). 

Riskklassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivån, spridningsförutsättningar, känslighet (människors exponering) 

samt miljöns skyddsvärde (Naturvårdsverket, 1999).  

De aspekter som undersöks med MIFO överensstämmer med de som länsstyrelsen 

tar hänsyn till vid beslut av miljöriskområde (SGI, 2009, se även 1 Inledning). 

Metodiken möjliggör att bedöma miljökvaliteten och riskerna för ett förorenat 

område även med ett begränsat underlag (Naturvårdsverket, 1999). 

Naturvårdsverket nämner därtill (1999) hur resultatet från MIFO, riskbedömningen 

och riskklassning, är tänkt att kunna ligga till grund för beslut om miljöriskområde. 

Med anledning av detta valdes MIFO som metod för förenklad riskbedömning i 

denna studie. Genom att riskbedöma och riskklassa området utifrån denna 

välanvända metodik möjliggör för en jämförelse av resultaten i denna studie med 

andra MIFO-inventerade områden i Sverige.  

 

Trots Naturvårdsverkets (1999) rekommendation att utgå ifrån ett så kallat troligt 

men dåligt fall, bedöms i denna studie varje undersökt aspekt utifrån ett så kallat 

värsta fall scenario. Enligt Naturvårdsverket (1999) kan ett värsta fall scenario 

grovt överskatta riskerna, men samtidigt ska en strängare bedömning göras om det 

underlag man tillhandahållit är osäkert. Det kan anses vara fördelaktigt att för en 

initiell riskbedömning försäkra sig om att riskerna inte underskattas. Ett exempel 

som kan ges är för efterbehandling av BT Kemi-området, där man vid provtagning 

upptäckte att man underskattat föroreningssituationen på det södra området, både 

med avseende på mängd och spridning, och situationen var mycket värre än vad 

man räknat med (Ståhl-Gustafsson, 2009). Vidare sanering visade sig därför 



28 

behövas, vilket varken var planerat (Ståhl-Gustafsson, 2009). Med anledning av 

detta anses det bättre att riskklassa ner en fastighet efter mer omfattande 

undersökningar, än tvärtom, för att skydda människors hälsa och miljön från 

eventuell negativ påverkan.  

För denna studie har utgångspunkten från ett värsta fall scenario medfört att:  

 Den högsta uppmätta halten för respektive ämne används som representativ 

halt för jämförelse med riktvärden och bakrundsvärden på fastigheten för 

bedömning av föroreningstillsånd. 

 Spridningsförutsättningar är beräknade utifrån det maximala värdet på den 

hydrauliska konduktiviteten (vattengenomsläpplighet), för det mest 

genomsläppliga jordlagret. 

3.3 Datainsamling, bearbetning och bedömning 

Som underlag till riskbedömningen användes analysresultat från provtagningar av 

jord och grundvatten på vald fastighet, vilka erhölls från Ecos på miljöförvaltningen 

i Landskrona. Databearbetning utfördes i Microsoft Excel 2013. Jordlagerföljd och 

lagergränser är uppskattade utifrån fältprotokoll vid provtagningar på fastigheten. 

Landskrona kommuns karttjänst Landskronas GIS-portal 

[http://karta.landskrona.se/mwf_internet/frames_38.asp] användes för att skapa 

översiktskartor över fastigheten.  

3.2.1 Föroreningarnas farlighet (F) 

Naturvårdverket (1999) har delat in och listat vanligt förekommande föroreningar 

och dess farlighet (Tabell 3, rapport 4918; Naturvårdsverket, 1999). Bedömning av 

föroreningarnas farlighet har i denna studie gjorts uteslutande utifrån denna tabell. 

3.2.2 Föroreningsnivå (N) 

Föroreningsnivån bedöms för varje förorening i varje medium och är en 

sammanvägning av föroreningstillstånd, avvikelse från jämförvärde samt mängd 

förorening och volym förorenade massor (Naturvårdsverket, 1999).  

För bedömning av föroreningstillsånd för mark jämfördes uppmätta halter främst 

med Naturvårdsverkets (2009a) generella riktvärden för MKM, då marken används 

för industriverksamhet. Om riktvärde för MKM inte finns, användes istället 
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Naturvårdsverkets förslag till riktvärden (1998). För grundvatten jämfördes 

uppmätta halter främst med Dutch intervention values (DIV). Om DIV för funnen 

förorening inte fanns att tillgå användes istället förslag till riktvärden från SNV 

rapport 4899, eller Livsmedelsverkets gränsvärden (LGV) för ”tjänligt med 

anmärkning” eller ”otjänligt” dricksvatten enligt Statens livsmedelsverks 

författningssamling (2001) (Se även 2.3.3 Rikt- och gränsvärden samt 

bakgrundshalter).  

För bedömning av avvikelse från jämförvärde med avseende på metaller och 

organiska ämnen i mark användes uteslutande Bilaga 5, Tabell 3 och Tabell 4 i 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999). Tabellerna beskriver indelning av 

avvikelse från 90:e percentilen (mg/kg TS) av metaller i djupa sedimentjordarter 

och organiska ämnen vid tätortsprovtagning (Naturvårdsverket, 1999). För 

bedömning av avvikelse från jämförvärde med avseende på metaller i grundvatten 

undersöktes avvikelsen mot 95:e percentilen för bakgrundshalter av metaller i 

grundvatten från Sydsveriges sedimentära jordlager (SGU, 2013). För bedömning 

av organiska ämnen i grundvattnet användes Dutch Target values (DTV) för grunt 

grundvatten. (Se även 2.3.3 Rikt- och gränsvärden samt bakgrundshalter).  

 

I enlighet med Naturvårdsverket (1999) har beräkning av avvikelse från rikt- och 

gränsvärde samt bakgrundshalt genomförts utifrån följande ekvation: 

 

𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 =
𝑈𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡

𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

där uppmätt halt och jämförvärde kan vara gräns-, rikt- eller bakgrundsvärde i 

mg/kg TS för jord eller mg/l för vatten.  

Volym förorenade massor beräknades genom att multiplicera totalt provtagen yta 

(m2) med det maximala provtagningsdjupet (m). På detta sätt erhölls en grovt 

beräknad volym (m3) över förorenade massor. För beräkning av mängd förorenade 

massor (kg) multipliceras erhållen volym förorenade massor (m3) med 

skrymdensiteten för det dominerande jordlagret (kg/m3). Därefter beräknas mängd 

förorening (kg) genom att multiplicera mängd förorenade massor (kg) med 

respektive ämnes högsta halt (mg/kg TS). För att få föroreningsmängd i kg istället 

för mg dividerades slutligen mängd förorenade massor med 1 000 000. Vid 

bedömning av mängd förorening relateras mängden till föroreningens farlighet 

(Tabell 6 i Naturvårdsverket, 1999).  

Föroreningsnivån (N) bedömdes främst utifrån föroreningstillstånd, men 

justerades till högre nivå om det utifrån resultaten från avvikelse från jämförvärde 

samt mängd förorening och volym förorenade massor ansågs vara nödvändigt. 

(1) 
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Exempel: Om uppmätt halt understiger rikt- eller gränsvärdet, överstiger 

bakgrundshalter och återfinns i stor mängd, sätts föroreningsnivån till ”Måttlig”, 

för att inte underskatta riskerna. 

3.2.3 Spridningsförutsättningar 

Spridningsförutsättningar bedöms för hur snabbt föroreningar sprids i och mellan 

olika medium (Naturvårdsverket, 1999). Främst undersöks föroreningarnas 

förflyttning i mark med grundvattnets strömningshastighet (m/år), vilket uppskattas 

utifrån markens hydrauliska konduktivitet (m/s, vattengenomsläpplighet) 

(Naturvårdsverket, 1999). Justering i spridningshastighet kan göras utifrån 

ämnenas specifika fysikaliska och kemiska egenskaper samt om det finns naturliga 

transportvägar i marken, exempelvis sprickzoner, eller tekniska installationer 

såsom diken och avloppsledningar (Naturvårdsverket, 1999). I denna studie har 

spridningshastighet i mark och grundvatten endast bedömts utifrån markens 

egenskaper och inte utifrån föroreningarnas egenskaper, för att passa inom 

tidsramen för detta masterarbete. Eventuella ämnen som sprids i fri fas i marken 

antas spridas i samma hastighet som grundvattnet. Vid brist på grundvattennivådata 

och därmed utebliven information om grundvattenytans lutning, antogs en lutning 

på 1 %. Vid brist på grundvattennivådata antas spridningsriktningen ske vinkelrätt 

mot markytans höjdkurvor, från högre till lägre topografi (Naturvårdsverket, 1999). 

Spridning till och i ytvatten är uppskattade utifrån eventuella konstaterad historisk 

spridning och avstånd till ytvattnet. Bedömning gjordes enligt Tabell 7 i 

Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999). 

3.2.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Bedömning av Känslighet görs utifrån känslighet för exponerade grupper av 

människor enligt Tabell 8 i Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999). Till hjälp 

undersöktes nutida och framtida markanvändning i kommunens översikts- och 

detaljplaner. Bedömning av Skyddsvärde gjordes utifrån vilket skyddsvärde den 

exponerade miljön har enligt Tabell 9 (Naturvårdsverket, 1999). Till hjälp vid 

bedömningen användes beslutsdokument för skyddade områdena i fastighetens 

närhet. Verksamhets- och fastighetsinformation hämtades från genomförda 

markundersökningar samt från utdrag ur fastighetsregistret, via kontakt med 

Lantmäteriet. Detaljplan för fastigheten erhölls från stadsbyggnadskontoret i 

Landskrona. Fördjupad översiktsplan erhölls från Landskrona stads hemsida, 

hämtad 2016-04-05. Identifiering av skyddsvärda områden i fastighetens närhet 

gjordes med hjälp av Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur 

[http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/], och beslutsdokument söktes för dessa 
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med hjälp av Google. Kartvisaren Brunnar från Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) [http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html] användes för att 

identifiera eventuellt närliggande enskilda vattentäkter.   

3.2.5 Samlad riskbedömning 

Först bedöms och kategorisera varje aspekt separat för att sedan placeras ut i ett 

riskklassningsdiagram, en typ av matris, (Naturvårdsverket, 1999; Öberg, 2009). 

Matrisens vertikala axel representerar sannolikheten för exponering genom 

bedömning av spridningsförutsättningar i undersökta medier. Matrisens 

horisontella axel representerar konsekvenser vid exponering genom placering av de 

kategorier som föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, känslighet och 

skyddsvärde (Naturvårdsverket, 1999; Öberg, 2009). Riskklassningen bestäms 

utifrån var kategorierna placeras och utifrån ett resonemang kring de föreliggande 

riskerna (Naturvårdsverket, 1999).  
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4 Resultat 

4.1 Resultat urval i Ecos 

Utifrån sökningarna som beskrivet i avsnitt 3.1 Val av fastighet att riskbedöma 

hittades minst en fastighet i kvarteren Lamellen, Kopplingen, Generatorn, Bilprovet 

samt Kulverten som har konstaterad förorening. För riskbedömning i denna studie 

valdes fastigheten Kopplingen 3. Fastigheten är belägen i nordöstra delen av 

industriområdet på mark som fyllts ut av avfall år 1944 – 66. Förorening är 

konstaterad i mark och grundvatten men fullständig sanering av nuvarande 

fastighetsägare eller verksamhetsutövare har hittills inte genomförts på grund av 

oklarheter i föroreningsansvar som i sin tur beror delvis på områdets historia som 

soptipp (D-Miljö, 2002a; D-Miljö 2002b; Demikon, 2010, Miljöförvaltningen 

Landskrona, 2010). Föroreningssituationen på fastigheten beskrivs som 

komplicerad och ingen riskbedömning går att finna. Med anledning av detta ansågs 

fastigheten vara relevant för riskbedömning i denna studie.  

4.2 Kopplingen 3 

4.2.1 Fastighets- och verksamhetsbeskrivning 

Riskbedömd fastighet med en yta på totalt 36085 m2 (Lantmäteriet, 2016) är 

belägen i nordöstra delen av området som 1944 – 66 användes som 

avstjälpningsplats (Landskrona kommun, 1985a; Figur 4). Fastigheten är belägen 

inom detaljplanelagt område för småindustri (Landskrona kommun, 1985b). 

Swerock AB är sedan 2006-10-10 fastighetsägare (Lantmäteriet, 2016). Idag 

förekommer åkeriverksamhet, grusterminal och dieselanläggning på fastigheten 

(Demikon, 2010; Lantmäteriet, 2016). Marken är nästan helt asfalterad och kontor 

förekommer på området (Figur 4). Från fastighetsregistret (Lantmäteriet, 2016) och 

flygfoto från Landskrona GIS-portal kan urskiljas att grusterminalen har 

förekommit på fastigheten minst sedan 1982, men det är oklart vilken annan 

verksamhet som funnits där tidigare. Den pumpö som är utmärkt i Figur 4 och 6 

avser en truckdiesel-station. Vid platsen för pumpön har det funnits 

drivmedelsverksamhet sedan 1973, men med olika anläggningar (Karlsson, 2016. 

pers. komm.). 
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Figur 4. Översiktsbild över Kopplingen 3 (2014), belägen N 6193324.2 E 366069.5. 

Fastighetsgränsen är markerad. I norr, markerat som en blå pil ligger Örjadiket som mynnar i 

Östersjön och i väst ligger ett mindre grönområde. Källor: D-Miljö 2002a och b. Modifierad karta 

från Landskrona stads GIS-portal, med tillstånd. © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Landskrona stad 

4.2.2 Omgivningsbeskrivning 

Fastighetens omgivande bebyggelse består främst av industrilokaler (D-Miljö, 

2002a; D-Miljö, 2002b; Demikon, 2010), men också mindre bostadsområden finns 

beläget cirka 100 meter norr om samt 400 meter öster om den norra 

fastighetsgränsen (Figur 5). Direkt väster och norr om fastigheten finns ett mindre 

grönområde (Figur 4) med gång- och cykelvägar. Enligt D-Miljö (2002a) används 

grönområdet som en minnesplats för husdjur. I både sydostlig och sydvästlig 

riktning ca 700 meter från fastigheten ligger Öresund (D-Miljö, 2002a; D-Miljö 

2002b). Cirka 10 meter i nordlig riktning från den norra fastighetsgränsen ligger 

Örjadiket som mynnar i Lundåkrabukten ungefär 1200 meter öster om fastigheten 

(Figur 5). Lundåkradeponin söder om Kopplingen 3 (Figur 5) användes som deponi 

i Landskrona från 70-talet till och med 2009 (Figur 1 och Tabell 1; Karlsson, 2016. 

pers. komm.). Både metangas och lakvatten samlas upp från den gamla deponin 

(Karlsson, 2016. pers. komm.). 

Pumpö 

Verkstad och 

kontor 

Drivmedels-

cistern 

Grusterminal 
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Figur 5. Fastighetens omgivning (2014). Kopplingen 3 är markerad i bild (orange). Omgivningen 

består främst av industrifastigheter men även bostadsområde i norr. Norr om fastigheten finns diket 

markerat som en blå pil. Fastigheten är belägen cirka 700 meter från Östersjön och 800 meter ifrån en 

enskild vattentäkt. 1400 meter i sydostlig riktning finns skyddad natur. Modifierad från Landskrona 

stads GIS-portal, med tillstånd. © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad 

Ungefär 1400 meter sydost om fastigheten ligger de nordvästliga gränserna till 

Natura 2000-områdena, Saxåns mynning-Järavallen och Lundåkrabukten samt 

naturreservatet Saxåns utlopp (Figur 5). Sydost om fastigheten, på ett avstånd av 

700 meter, ligger områdesgränsen för Kuststräckan Häljarp – Lomma med inland, 

ett område av riksintresse för naturvård (Figur 5). Lundåkrabukten utgör viktiga 

lek- och uppväxtplatser för flertalet fiskarter, är värdefull som mat-, rast- och 

övervintring för många fågelarter och ett stort antal fåglar (Länsstyrelsen Skåne, 

2005a; Länsstyrelsen Skåne, 2005b; Länsstyrelsen Malmöhus, 1950; 

Naturvårdsverket, 2000). Även skyddsvärda groddjur, viktiga naturtyper och art- 

och individrika växtsamhällen förekommer (Länsstyrelsen, 2005a och b). 

Spridning av olja, organiska miljögifter och tungmetaller kan innebära risk för 

negativa effekter för de viktiga naturtyperna och arterna (Länsstyrelsen, 2005a; 

Länsstyrelsen, 2005b; Naturvårdsverket, 2000). Direkt söder om fastigheten (Figur 

4) ligger Skåneleden (Landskrona stads GIS-portal), och fastigheten ligger i direkt 

anslutning till utvecklingsstråk för rekreation och fritid (Landskrona stad, 2014). 

Enligt Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur förekommer inga 

vattenskyddsområden inom Landskrona stads kommungränser.  

Närmst belägna 

enskilda vattentäkt 

Naturreservat och 

Natura 2000-områden 

Västra och östra 

industriområdena 
Landskronas 

GIS-portal 

och 

Småbåtshamn 

Bostäder 

Lundåkradeponin 
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4.2.3 Historik: Förorening, provtagning, sanering 

Fastigheten har undersökts totalt fyra gånger sedan 90-talet med avseende på 

förorening. År 1992 hittades en större mängd löskommen olja i Örjadiket, vid 

Lamellgatan (Figur 4), för vilken utsläppskällan lokaliserades till just denna 

fastighet (VBB Viak, 1993). Fältundersökning visade på förekomst av olika 

oljetyper (bland annat motor-, diesel- och spilloljor) i 14 av 16 borrade 

provtagningshål (VBB Viak, 1993). I en brunn pumpades cirka 16 m3 löskommen 

olja upp och omhändertogs (VBB Viak, 1993). Exakt lokalisering av borrhålen 

framgick inte av rapporten. 

I september år 2002 undersöktes fastigheten igen (Figur 6) med anledning av så 

kallad ”due diligence” i samband med byte av verksamhetsutövare, för att 

kontrollera eventuella förekomsten av oljeföroreningar i marken (Karlsson, 2016, 

pers. komm.; D-Miljö, 2002a). Fyra jordprover och ett grundvatten skickades till 

ackrediterat laboratorium för analys varpå flertalet föroreningar, både olje- och 

metallföroreningar, återfanns i förhöjda halter (D-Miljö, 2002a). Det maximala 

provtagningsdjupet var fem meter (D-Miljö, 2002a). Med anledning av resultatet 

september 2002 genomfördes en mer översiktlig provtagning i november 2002 

(Figur 6) (D-Miljö, 2002b). Åtta jordprover och ett grundvattenprov skickades till 

ackrediterat laboratorium för analys. Provtagningens maximala djup var fyra meter 

(D-Miljö, 2002b). Analysresultaten för markproverna visade även här på förhöjda 

halter av olje- och metallföroreningar (D-Miljö, 2002b). Grundvattenprovet visade 

på oljeförorening och förhöjda halter av bland annat xylen och PAH:er samt vissa 

tungmetaller (D-Miljö, 2002b). Vid borrning av provpunkterna bestämdes 

lagerföljd från markytan till borrningens maximala djup och notering gjordes för 

eventuella avvikelser. Avvikelser som upptäcktes i flertalet borrhål var lukt av 

bensin och diesel samt metallbitar, plastbitar och oljeförekomst i avlagringarna 

(Demikon, 2010, D-Miljö, 2002a; D-Miljö, 2002b). Provtagningsplan finns 

beskriven i text och skiss för alla de senare markundersökningarna men motivering 

för provpunkter finns inte specificerat.  

September 2010 påträffades en misstänkt oljeförorening runt pumpön (Figur 6) i 

samband med en ombyggnation. Verksamhetsutövaren Svenska Statoil AB lät 

utföra en markundersökning för att konstatera förorening på deras 

verksamhetsområde på fastigheten (Demikon, 2010; Miljöförvaltningen 

Landskrona, 2010). Två jordprover skickades till ackrediterat laboratorium där 

resultaten visade på förhöjda halter av vissa fraktioner av alifatiska och aromatiska 

kolväten (Demikon, 2010). 7,15 ton jordmassor transporterades bort för sanering 

men det finns enligt bedömning fortfarande förorenad jord kvar på fastigheten 

(Demikon, 2010; Miljöförvaltningen Landskrona, 2010).  
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Figur 6. Ungefärliga gränser för yta mark som omfattades vid markundersökningarna. Markeringarna 

representerar november 2002, september 2002 och september 2010. Ca 10 000 m2 av fastigheten är 

provtagen. Källa: D-Miljö 2002a; D-Miljö, 2002b; Demikon, 2010. Modifierad karta från Landskrona 

stads GIS-portal, med tillstånd. © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad 

Markproverna i år 2002 togs med hjälp av skruvprovtagare monterad på en 

borrbandvagn (D-Miljö, 2002a och b). Provtagningsmetodik för grundvattenprover 

och grundvattennivå är okänt, men togs från grundvattenrör i PEH-plast D-Miljö, 

2002a och b. Petroleumförorening på fastigheten är identifierad som både diesel, 

gasolja, bensin, smörj- och spilloljor (VBB Viak, 1993; D-Miljö, 2002a och b; 

Demikon, 2010). Samtliga markundersökningar hänvisar till möjligheten att 

föroreningarna härstammar från verksamhet och/eller deponiverksamheten som 

funnits på platsen. Enligt VBB Viak (1993) har miljöförvaltningen fått uppgifter 

om att det hälldes ut avfallsoljor på platsen vid den tiden som området användes 

som avstjälpningsplats. Ansvarig för den konstaterade föroreningen på fastigheten 

är i dagsläget oklart och fullständig sanering har varken genomförts eller är 

planerad (D-Miljö, 2002a och b; Miljöförvaltningen Landskrona, 2010). 

Ansvarsutredning är initierad, men ingen tidsram för detta finns och Svenska Statoil 

AB anses ha gjort vad som för tillfället krävs av dem (Miljöförvaltningen 

Landskrona, 2010).  
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4.2.4 Geologi och hydrogeologi 

Utifrån fältprotokoll från D-Miljö (2002a och b) har en enkel konceptuell bild 

skapats över jordlagerföljden (Figur 7). Det maximala provtagningsdjupet är 5 

meter (D-Miljö, 2002a och b), varför jordlagersituationen under 5 meter är okänt. 

Överst ligger ett lager asfalt av okänd mäktighet. Under asfalten återfinns 

fyllnadsmassorna, grusig sand med inslag av plast- och metallbitar, på en mäktighet 

av cirka 2 meter. Under fyllnadsmassorna återfinns de naturliga avlagringarna 

(Landskrona, 1985b) med cirka 0,5 meter dy och torv med inslag av sand. Därunder 

återfinns sand, med inslag av sandig silt, finsand och lerig silt, med en mäktighet 

på cirka 2 meter. Under sanden återfinns siltig sand med lerskikt med en mäktighet 

på 0,5 meter eller mer. Enligt borrprotokoll i fastighetens närhet består berggrunden 

av kalksten med lagergräns på cirka 32,5 meters djup under markytan (System 

Avanti, 1995a och b; HP Borrningar, 2010a och b). Det är brist på 

grundvattennivådata på fastigheten såväl som hela det östra industriområdet. 

Grundvattenytan låg i september 2002 på 1,85 meter under markytan och i 

november 2002 3 meter under markytan (D-Miljö, 2002a; D-Miljö, 2002b). I Figur 

3 är grundvattenytan märkt vid ett djup på 1,85 meters djup, det vill säga i 

fyllnadsmassorna. Det mest genomsläppliga jordlagret i lagerföljden är sand, både 

fyllnadsmassorna och lagret på 2,5 – 4,5 m (Figur 7), med en hydraulisk 

konduktivitet på cirka 10-5 – 10-3 m/s (Espeby & Gustafsson, 1998; 

Naturvårdsverket, 1999) 

 

Figur 7. Konceptuell bild över jordlagerföljden på Kopplingen 3. My betecknar markytan och gvy 

betecknar grundvattenytan. Djupangivelserna för varje lagergräns är i meter under markytan (mumy). 

Gvy ligger på 1,85 meters djup. Källa: D-Miljö 2002a; D-Miljö, 2002b. 
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Landskrona stad erhåller sitt kommunala dricksvatten från sjön Bolmen i Småland 

via Ringsjöverket (Landskrona stad, 2016). Den närmst belägna enskilda 

vattentäkten är en bergborrad brunn belägen cirka 800 meter öst-nordöst om 

fastigheten (SGI’s Brunnar; HP Borrningar, 2003). Andra enskilda vattentäkter 

ligger enligt Brunnar på mer än 1 mils avstånd ifrån fastigheten. Information 

gällande grundvattnets nivåer kunde inte erhållas för fastighetens omnejd, vilket 

innebär att grundvattnets lutning och riktning. Att tillgå fanns istället en 

höjdnivåkarta över markytan (Figur 8). Dock, som kan urskiljas i kartan har 

industriområdet en komplex topografi (Figur 8). Enligt Landskrona kommun 

(1985b) lutar marken på fastigheten svagt från högre topografi i nordost mot lägre 

topografi i syd-sydväst. Dock är den informationen över 40 år gammal och 

förhållandena kan ha ändrats sen dess. Därtill förekommer en del bergborrade 

brunnar i industriområdet som skulle kunna påverka spridningsriktningen (Figur 

8). Grundvattnets strömningsriktning och lutning är svårtolkat utifrån den data som 

kunnat erhållas.   

 

Figur 8. Höjdnivåkarta över markytan i fastighetens (märkt med fyrkant) omgivning. De röda 

höjdkurvorna motsvarar varje 2,5 meter medan de svarta höjdkurvorna motsvarar varje 0,5 m utöver 

de röda. Samtliga utmärkta brunnar (droppform) är bergborrade men för olika syften. Flertalet brunnar 

förekommer även i nordvästlig riktning från fastigheten. Grundvattnets strömningsriktning och 

lutning är svårtolkat. Bearbetad information från SGU kartvisare Brunnar. Modifierad karta, med 

tillstånd från © 2016 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad  
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4.3 Riskbedömning enligt MIFO 

Riskbedömning med tillhörande riskklassning är utförd enligt MIFO (Se 3.2 Val av 

metod för riskbedömning). Det datamaterial som fanns att tillgå var analysresultat 

från tre undersökningar varav alla är genomförda av Demikon AB (D-Miljö, 2002a; 

D-Miljö, 2002b; Demikon, 2010) Totalt är det 14 markprover och 2 

grundvattenprover. Samtliga markprover är tagna från olika borrhål medan 

grundvattenproverna är tagna från samma grundvattenrör (D-Miljö, 2002a; D-

Miljö, 2002b; Demikon, 2010). Funna halter av organiska föroreningar och 

metaller i mark respektive grundvattnet finns listade nedan i Tabell 3 - 6, 

tillsammans med representativ halt och riktvärde.  

Tabell 3. Representativ halt, riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) eller förslag till 

riktvärde (*), för organiska föreningar i jordprov. Samtliga värden i mg/kg torrsubstans. Halter för 

fraktion alifater mellan >C8-C35, samtliga fraktioner aromater samt bensen överstiger riktvärde för 

MKM. Referenser: D-Miljö, 2002a och b; Demikon, 2010; Naturvårdsverket, 1999 och 2009a) 

Ämne Representativ halt  Riktvärde 

Alifater   

C5-C8 59 80 

>C8-C10 160 120 

>C10-C12 1400 500 

>C12-C16 4100 500 

Summa <C5-C16 5719 500 

>C16-C35 7800 1000 

Aromater   

>C8-C10 760 50 

>C10-C16 34 15 

>C10-C35 390 40 

BTEX   

Bensen 0,05 0,04 

Toluen 0,1 40 

Etylbensen 2,0 50 

Xylen 14 50 

PAH:er   

PAH L 1,1 15 

PAH M 2 20 

PAH H 1,2 10 

Summa cancerogena 
PAH 

1 8* 

Summa övriga PAH 3,2 40* 
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Tabell 4. Representativ halt samt Naturvårdsverkets beräknade generella riktvärde för mindre känslig 

markanvändning (MKM) för funna metaller i jordprov. Samtliga värden ger i mg/kg torrsubstans. 

Halter för arsenik och bly överstiger riktvärde för MKM. 

Referenser: D-Miljö, 2002b; Demikon, 2010; Naturvårdsverket, 2009a. 

Ämne Representativ halt  Riktvärde MKM 

Arsenik 38 25 

Kadmium 0,56 15 

Kobolt 4,5 35 

Krom (ej Cr 6+) 18 150 

Koppar 48 200 

Järn 10400 -- 

Nickel 22 120 

Bly 1000 400 

Vanadin 18 200 

Zink 110 500 

Barium 41 300 

Kvicksilver 0,027 2,5 

 
Tabell 5. Representativ halt samt riktvärdet Dutch intervention value (**) eller förslag till riktvärde 

(*) för funna organiska föreningar i grundvattnet. Samtliga värden ges i µg/l. Halter för xylen, summa 

cancerogena PAH, summa övriga PAH, opolära alifatiska samt totalt extraherbara kolväten överstiger 

rikt- eller gränsvärdet. Halt för toluen är lägre än detektionsgränsen (LOD). Referenser: D-Miljö, 

2002a; D-Miljö, 2002b; Rijkswaterstaat Environment, 2013; Naturvårdsverket, 1998. 

Ämne Representativ halt Riktvärde 

Opolära alifatiska kolväten 220000 100* 

Tot. Extraherbara aromatiska kolväten 200 100* 

Bensen 5 30** 

Toluen < LOD 1000** 

Etylbensen 30 150** 

Xylen 271 70** 

Summa cancerogena PAH 0,3 0,2* 

Summa övriga PAH 10,8 10* 

MTBE 10 50* 

 

  



42 

Tabell 6. Representativ halt samt riktvärdet Dutch intervention value (**) eller gränsvärde för 

dricksvatten (***) för respektive funnen metall i grundvattnet. Samtliga värden ges i µg/l. Samtliga 

ämnen är under rikt- eller gränsvärden. Halter för Krom, Krom 6+, Kvicksilver och Nickel är lägre 

än detektionsgränsen (LOD). Referenser: D-Miljö, 2002a; D-Miljö, 2002b; Rijkswaterstaat 

Environment, 2013; Statens livsmedelsverks författningssamling (2001) 

Ämne Representativ halt Rikt/ gränsvärde 

Arsenik 43 60** 

Bly 5,4 75** 

Järn 55 200*** 

Kadmium 0,032 6** 

Kobolt 2,8 100** 

Koppar 2,7 75** 

Krom < LOD 30** 

Krom 6+ < LOD -- 

Kvicksilver < LOD 0,3** 

Nickel < LOD 75** 

Vanadin 310 -- 

Zink 30 800** 

 

4.3.1 Föroreningarnas farlighet (F) 

På fastigheten har totalt 20 föroreningar eller föroreningsgrupper påträffats i mark 

och grundvatten (Tabell 3 – 6) och dess toxicitet varierar från låg till mycket hög 

farlighet (Tabell 7). För metallskrot, petroleumprodukter, spillolja, smörjolja och 

diesel är endast förekomsten är konstaterad (D-Miljö 2002a och b; Demicon, 2010), 

varför inga halter är presenterade Bedömning av farlighet för metyltertiärbutyleter 

(MTBE), toluen, xylen, etylbensen samt barium utfördes inte på grund av avsaknad 

av bedömning i Naturvårdsverket (1999). Majoriteten av funna föreningar har hög 

eller mycket hög farlighet (Tabell 7) varför föroreningarnas farlighet ”F” i 

riskklassningsmatrisen satts som ”hög” – ”mycket hög” (Figur 9). 

Tabell 7. Bedömning och indelning av föroreningarnas farlighet. 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

Fe Metallskrot, 

alifatiska 

kolväten, Zn 

Co, Cu, Cr, Ni, V, aromatiska 

kolväten, 

petroleumprodukter, spillolja, 

smörjolja, diesel, bensin 

As, Pb, Hg, Cd, 

Bensen, PAH 
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4.3.2 Föroreningsnivå (N) 

Föroreningstillståndet är ”måttligt allvarligt” med avseende på arsenik, bly, 

bensen, alifater, både >C8-C10 och >C10-C12 samt aromater >C10-C16 då de 

representativa halterna överstiger riktvärdet med 1-3 gånger (Tabell 8) Funna halter 

av alifater >C12-C16 och summa >C5-C16 samt summa >C16-C35 överstiger 

riktvärdet 3 – 10 gånger (Tabell 3), vilket bedöms som ett ”allvarligt” 

föroreningstillsånd (Tabell 8). Påvisade halter aromater >C8-C10 och >C10-C35 

överstiger riktvärdet MKM mer än 10 gånger (Tabell 3) vilket medför ett ”mycket 

allvarligt” tillstånd (Tabell 8). I jämförelse mellan funna halter i grundvatten med 

DIV, förslag till riktvärden eller gränsvärde för dricksvatten (Tabell 5 och 6) 

bedömdes föroreningstillståndet som ”mycket allvarligt” gällande opolära 

alifatiska kolväten (Tabell 8). Därtill bedömdes det som ”allvarligt” gällande xylen 

samt ”måttligt allvarligt” med avseende på samtliga grupper PAH:er och totalt 

extraherbara aromatiska kolväten. För både mark och grundvatten återfanns 

flertalet föroreningar, både metaller och organiska, i halter under riktvärdena 

(Tabell 8). På grund av avsaknad på rikt- och/eller gränsvärde kunde bedömning av 

föroreningstillstånd i mark inte genomföras för järn och inte med avseende på 

MTBE och vanadin i grundvatten.  

Tabell 8. Bedömning av föroreningstillstånd i mark och grundvatten. Flertalet fraktioner aromatiska 

och alifatiska kolväten, bensen, bly och arsenik överstiger riktvärdet. I grundvattnet överstiger 

PAH:er, xylen samt aromatiska och opolära alifatiska kolväten rikt – eller gränsvärde.  

Medium Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket 

allvarligt 

Mark Co, Cd, Hg, Ba, Cr 

(ej Cr 6+), Cu, Ni, V, 

Zn, Alifater C5-C8, 

summa 

cancerogena och 

övriga PAH, PAH L-

H, toluen, 

etylbensen, xylen 

As, Pb, Bensen, 

Alifater >C8-C10 och 

>C10-C12 

Aromater >C10-C16 

Alifater >C12-

C16 och 

summa >C5-

C16 samt 

summa >C16-

C35 

Aromater 

>C8-C10 

och 

>C10-C35 

Grund-

vatten 
As, Pb, Cd, Co, Cu, 

Zn, Etylbensen, 

Bensen, Fe 

Sum. cancerogena 

PAH, Sum. övriga 

PAH, Tot. 

Extraherbara 

aromatiska kolväten 

Xylen 

 

Opolära 

alifatiska 

kolväten 
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Majoriteten av funna föroreningar eller föroreningsgrupper, i både mark och 

grundvatten, överstiger jämförda bakgrundshalter (Tabell 9). Använda 

jämförvärden för bedömning av avvikelse från jämförvärde finns beskrivet i 3.2.2 

Föroreningsnivå (N).På grund av avsaknad på jämförelsedata kunde bedömning av 

avvikelse från jämförvärde inte genomföras för halter för järn, barium, bensen, 

etylbensen och xylen i mark samt halter för aromatiska och alifatiska kolväten, 

PAH:er, kobolt samt vanadin i grundvatten.  

Tabell 9. Bedömning och indelning av avvikelse från jämförvärde i mark och grundvatten för 

bedömning av påverkan från punktkälla. Totalt 14 av 24 föroreningar eller föroreningsgrupper 

överstiger bakgrundshalter.  

Medium Ingen eller liten 

påverkan 

Måttlig 

påverkan 

Stor påverkan Mycket stor 

påverkan 

Mark Co, Cr (ej Cr 6+), Ni, V, 

toluen, summa 

cancerogena PAH 

Cd, Cu, Zn, 

summa övriga 

PAH 

As Pb, Hg, Summa 

alifater och 

aromater 

Grund-

vatten 

Fe, Cd, Cu, Zn Pb As, Bensen, 

etylbensen 

Xylen 

 
Beräknad volym förorenade massor uppgick till 50 000 m3 (Tabell 12), vilket anses 

som en ”stor” volym (Naturvårdsverket, 1999). Erhållet värde för markens 

skrymdensitet var 1850 kg/m3, ett medelvärde för skrymdensiteten för sand erhållet 

från Wickramarachchi et al. (2011), Reynolds (2011) samt White (2006). Med en 

skrymdensitet på 1850 kg/m3 beräknades mängd förorenade massor till 92 500 000 

kg. Mängd förorening (kg) för respektive ämne finns listat i Tabell 10 och 11. 

Tabell 10. Beräknad mängd metall (kg) utifrån representativ halt och en volym på 50 000 m3.  

Ämne Mängd (kg) 

Arsenik 3515 

Kadmium 51,8 

Kobolt 416,25 

Krom (ej Cr 6+) 1665 

Koppar 4440 

Järn 962000 

Nickel 2035 

Bly 92500 

Vanadin 1665 

Zink 10175 

Barium 3792,5 

Kvicksilver 2,4975 
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Tabell 11. Beräknad mängd organiska föreningar (kg) utifrån representativ halt och en volym på  

50 000 m3.  

Ämne Mängd (kg) 

Alifater 

C5-C8 5457,5 

>C8-C10 14800 

>C10-C12 129500 

>C12-C16 379250 

Summa <C5-C16 310800 

>C16-C35 721500 

Aromater 

>C8-C10 70300 

>C10-C16 3145 

>C10-C35 36075 

BTEX 

Bensen 4,625 

Toluen 9,250 

Etylbensen 185 

Xylen 1295 

PAH:er 

summa PAH L 101,75 

summa PAH M 185 

summa PAH H 111 

Summa cancerogena PAH 92,5 

Summa övriga PAH 296 

 

Uppskattad mängd förorening har bedömts vara ”stor” för två ämnen och ”mycket 

stor” för tolv ämnen (Tabell 12). Bedömning av mängd är inte utförd för toluen, 

xylen, etylbensen samt barium på grund av avsaknad av bedömning av 

föroreningars farlighet i MIFO-modellen (Naturvårdsverket, 1999) (Se 4.2.1 

Föroreningarnas farlighet). 
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Tabell 12. Uppskattad mängd förorening och volym förorenade massor. Beräknad volym på 

50 000 m3 bedöms som stor. Beräknad mängd förorening bedöms som ”mycket stor” för tolv 

respektive ”stor” för två föroreningar.  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening med 
mycket hög farlighet 

  Bensen, Hg Samtliga PAH:er, As, 
Pb, Cd,  

Mängd förorening med 
hög farlighet 

   Samtliga fraktioner 
aromater, Co, Cr (ej 
Cr 6+), Cu, Ni, V 

Mängd förorening med 
måttlig farlighet 

   Samtliga fraktioner 
alifater, zink 

Volym förorenade massor   50 000 m3  

Utifrån resultaten i Tabell 8, 9 och 12 bedömdes föroreningsnivå i mark som ”stor” 

till ”mycket stor” för arsenik, bly, alla utom en av fraktionerna alifatiska kolväten 

samt alla fraktioner av aromatiska kolväten (Tabell 13). Flertalet ämnen i mark har 

bedömts ha liten eller måttlig föroreningsnivå. Gällande grundvattnet är 

föroreningsnivå bedömd som mycket stor för opolära alifatiska kolväten och stor 

för xylen (Tabell 13). Totalt 7 föroreningar eller föroreningsgrupper har bedömts 

ha måttlig föroreningsnivå. För mark och grundvatten återfinns flertalet föreningar, 

av varierande farlighet, med låg eller måttlig föroreningsnivå (Tabell 13). Den 

totala föroreningsnivån ”N” i riskklassningsmatrisen sattes som ”stor” till ”mycket 

stor” (Figur 9) med anledning av de många föroreningar förekommer över rikt- och 

gränsvärden, bakgrundshalter och finns i stora mängder.  

Tabell 13. Bedömning av föroreningsnivå (N) för respektive förorening. Flertalet fraktioner 

aromatiska och alifatiska kolväten, bly, arsenik och xylen har bedömts ha ”stor” eller ”mycket stor” 

föroreningsnivå, då de överstiger rikt- eller gränsvärden, bakgrundshalter samt finns i stora mängder.  

Medium Liten Måttlig Stor Mycket 

stor 

Mark alifater C5-C8, Co, 

Cr (ej Cr 6+), Fe, 

Ni, V, Ba, summa 

cancerogena PAH, 

toluen, 

etylbensen, xylen 

Hg, Zn, Cd, Cu, 

bensen, alifater >C10-

C12, summa övriga 

PAH 

As, Pb 

aromater >C10-

C16, alifater >C8-

C10 och >C12-C16, 

summa >C5-C16 

samt summa >C16-

C35 

Aromater 

C8-C10 

och 

>C10-C35 

Grund-

vatten 

Zn, Cd, Cu, Co, Fe As, Pb, bensen, 

etylbensen, Tot. Extr. 

aromatiska kolväten, 

cancerogena och 

övriga PAH 

xylen Opolära 

alifatiska 

kolväten 
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4.3.3 Spridningsförutsättningar  

Eftersom det finns så många och olika föroreningar i både mark och grundvatten 

har spridningshastigheten (m/år) inte bedömts utifrån föroreningarnas egenskaper 

utan enbart utifrån endast markens hydrauliska konduktivitet. Detta dels för att 

passa inom tidsramen för detta masterarbete och dels då egenskaper som kan 

påverka spridningen såsom halt organiskt kol, lerhalt och pH (se 2.3.2 Exponering 

och spridning) inte är analyserade. Fastighetens mest genomsläppliga jordlager en 

hydraulisk konduktivitet (K) på 10-3 m/s (se 4.2.4 Geologi och hydrogeologi), vilket 

med en uppskattad grundvattenlutning på 1 % innebär en strömningshastighet för 

grundvatten på ungefär 1000 m/år (Naturvårdsverket, 1999). 

Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten bedöms därmed som ”mycket 

stora” (>10 m/år) (Tabell 14, Figur 9). Spridningsförutsättningar utanför 

fastigheten antas i enlighet med Naturvårdsverket (1999) vara densamma som för 

mark och grundvatten på fastigheten.  

Med anledning av den komplexa topografin och brist på grundvattennivådata (se 

4.2.4 Geologi och hydrogeologi) är spridningsriktning svårbedömd. Genom 

aktivitet som pumpning i brunnar som förekommer i fastighetens närhet (Figur 7) 

är det möjligt att en spridningsgradient skapas mot brunnarna vilket kan påverka 

spridning mot eller från Öresund. På grund av den kända spridningen från 

fastigheten till Örjadiket år 1992 (VBB Viak, 1993) är risk för spridning till diket 

troligt. Med anledning av den höga spridningshastigheten i mark och grundvatten 

och dikets närhet till fastigheten (Figur 5) är spridningsförutsättningar till ytvatten 

bedömd som ”stora” (Tabell 14), för att inte underskatta riskerna. 

Spridningsförutsättningar i ytvattnet i Öresund är svårbedömt då 

utspädningsfaktorer och strömningsriktning är okända. Med anledning av risken för 

spridning till Örjadiket och dess korta avstånd till Öresund (Figur 5) samt för att 

inte underskatta risken, är aspekten bedömd som ”måttlig-stor” (Tabell 14, Figur 

9). 

Tabell 14. Bedömning av spridningsförutsättningar (S) i mark och grundvatten, från mark och 

grundvatten till ytvatten samt i ytvatten. S i mark och grundvatten är mycket hög då fyllnadsmassorna 

innehar en hög hydraulisk konduktivitet på 10-3 m/s. Med anledning av historisk spridning och närhet 

till ytvatten är S till och i ytvatten bedömd som stora respektive måttliga – stora, men bedömningarna 

är osäkra och därför märkta med (?).  

Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

I mark och grundvatten    X 

Från mark och 

grundvatten till ytvatten 

 
 X (?)  

I ytvatten  X (?)  
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4.3.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS) 

Ingen direkt exponering vid normal vistelse på fastigheten förväntas gällande 

inandning (damm), hudexponering eller intag av jord då marken är asfalterad (Figur 

4, Figur 7). Då föroreningarna ligger ytligt i marken finns det risk för exponering 

av ångor av mer lättflyktiga ämnen, t ex lätta alifater och bensen. Risk finns för 

exponering av damm och ångor vid markingrepp. Inget direkt uttag av grundvatten 

förekommer på fastigheten men däremot ligger det en enskild vattentäkt relativt 

nära fastigheten (Figur 5). Det finns en viss risk att pumpning kan skapa en 

spridningsgradient mot den brunnen. Trots att brunnen är bergborrad finns också 

en risk att föroreningar kan läcka längs med den brunnen. Med anledning av detta, 

och för att inte underskatta riskerna har känslighet för mark och grundvatten 

bedömts ”måttlig” (Tabell 15, Figur 9). Exponering för föroreningar i Öresund är 

svårbedömt då strömningsriktning och även utspädningsfaktorer är oklart (se 4.3.3 

Spridningsförutsättningar). Dock är det troligt att det förorenade grundvattnet har 

kontakt med Örjadiket i det närbelägna grönområdet. Med anledning av det och för 

att inte underskatta riskerna bedömdes ytvattnets känslighet som ”måttlig-stor” 

(Tabell 15, Figur 9).  

Skyddsvärdet för både mark och grundvatten har bedömts som ”liten” då marken 

idag används som industrimark (Tabell 15). På grund av det stora skyddsvärdet i 

Lundåkrabukten i fastighetens närhet har skyddsvärde för ytvatten bedömts som 

”stor” (Tabell 15, Figur 9).  

Tabell 15. Bedömning och indelning av Känslighet (K) och Skyddsvärde (S). S för mark och 

grundvatten är bedömd som ”liten” då marken används som industrimark. S för ytvatten är bedömt 

som ”stort” på grund av de närliggande skyddade områdena. K för mark och grundvatten är bedömd 

som ”måttlig” då marken är asfalterad men viss exponering kan ske via ångor och markingrepp. Med 

anledning närheten till Örjadiket och för att inte underskatta risken har K för ytvatten bedömts som 

”måttlig” till ”stor”, men är med anledning av osäkerheterna märkt med (?). 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mark och grundvatten S 

 

K   

Ytvatten och sediment   S ytvatten   

K ytvatten (?) 
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4.3.5 Samlad riskbedömning 

Riskbedömd fastighet erhöll riskklass 2 då: 

 Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten är ”mycket stora”. 

 Spridningsförutsättningar i ytvatten är måttligt till stora  

 Föroreningsnivån är ”stor” eller ”mycket stor” för flertalet farliga ämnen 

såsom arsenik, bly och aromatiska kolväten 

 Skyddsvärdet är ”stort” i ytvatten och ”litet” för mark och grundvatten.  

 Känslighet för mark och grundvatten är ”måttlig” och för ytvatten ”måttlig-

stor”.  

 

Figur 9. Samlad riskbedömning av Kopplingen 3 enligt MIFO. Riskklassen har bedömts till 2 vilket 

innebär stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljö.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultat och riskreducering 

På riskbedömd fastighet har flertalet föroreningar med hög och mycket hög 

farlighet, så som arsenik, bly, bensen PAH:er samt aromatiska och alifatiska 

kolväten, hittats i både mark och grundvatten (Tabell 7, Figur 9). Flertalet av dessa 

ämnen överstiger även nationella eller internationella riktvärden, till exempel 

bensen, arsenik, bly och aromatiska och alifatiska kolväten (Tabell 8, Figur 9) och 

fastigheten är således förorenad. Då dessa ämnen även överstiger svenska 

bakgrundshalter eller DTV (Tabell 9) är det mycket troligt att fastigheten är 

påverkad av en punktkälla (Naturvårdsverket, 2009b och 1999). Mängd förorening 

bedömdes som ”mycket stor” för majoriteten av föroreningarna och volym 

förorenade massor har bedömts som ”stor” (Tabell 12). Exponeringsrisken har 

bedömts som ”måttlig” från mark och grundvatten samt ”måttlig” – ”stor” för 

ytvatten, för att inte underskatta riskerna (Tabell 15, Figur 9). 

Spridningsförutsättningar i fyllnadsmassorna, som består av sand, har bedömts 

som mycket höga (Tabell 14, Figur 9). Spridningsförutsättningar till och i ytvatten 

har på grund av närheten till fastigheten men också på grund av viss osäkerhet 

bedömts som ”stor” respektive ”måttlig” – ”stor” för att inte underskatta riskerna 

(Tabell 14, Figur 9). Som framgår av den samlade riskbedömningen (Se 4.3.5 

Samlad riskbedömning) innehar riskbedömd fastighet stor risk för negativa effekter 

på människors hälsa och miljön. Med anledningen av den höga risken som 

fastigheten innebär, anses den inte acceptabel och någon åtgärd bör vidtas för att 

reducera risken.  

De främsta aspekterna som bidragit till resultatet är den höga föroreningsnivån, 

föroreningarnas farlighet, närliggande ytvattens höga skyddsvärde samt den 

måttligt-stora känsligheten för mark och grundvatten samt ytvatten (Figur 9). 

Majoriteten av de ämnen som bedömts ha stor eller mycket stor föroreningsnivå är 

också klassade med hög farlighet (Tabell 7 och 8), vilket är oroväckande. Den 

främsta anledningen till att riskbedömd fastighet inte erhöll riskklass 1, mycket stor 

risk, var på grund av att känslighet för både mark, grundvatten och ytvatten inte 

bedömdes som mycket hög.  

Utifrån den höga föroreningsnivån och exponeringsrisken för de skyddade 

områdena, bör marken saneras för att reducera riskerna. Dock framgår det av både 

bakgrund och resultat av denna studie att skäligheten för sanering, i alla fall ex situ, 

i dagsläget är generellt låg för industriområdet på grund av byggnader och tekniska 

installationer. Bättre vore att fundera på in situ- sanering istället för att åtminstone 
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sanera för de nedbrytbara ämnena, det vill säga till exempel aromatiska och 

alifatiska kolväten, PAH:er och bensen (eg. Mihelcic, et al., 1988; Márquez-Rocha 

et al., 2001; Jindrova et al., 2002) (Tabell 7). Problemet med att få till någon form 

av sanering av den konstaterade föroreningen runt pumpön på fastigheten, är att det 

krävs att någon visar sig vara ansvarig (VBB Viak, 1993; D-Miljö 2002a och b; 

Demicon, 2010), vilket det i dagsläget inte är utrett (Se 4.2.3 Historik: Förorening, 

provtagning, sanering). Själva avstjälpningsverksamheten och därmed de 

eventuella föroreningarna därifrån finns det ingen som är utpekat ansvarig då denna 

avslutades innan 1969 (Karlsson, 2016, pers. komm.) Gällande ansvar från 

verksamhetsutövare på fastigheten kanske kan vara svårbevisat i och med de 

uppgifter som pekat på att även oljor hälldes ut då platsen användes som 

avstjälpningsplats (se 4.2.3 Historik: Förorening, provtagning, sanering). Värt att 

nämna är att det finns eventuell risk för återkontamination vid sanering av endast 

denna och få andra fastigheter eftersom fler fastigheter i det östra industriområdet, 

med anledning av både verksamheter och fyllnadsmassorna, är eller misstänks vara 

förorenade (Miljöförvaltningen Landskrona, 2012; Karlsson, 2016, pers. komm.; 

Nilsson, 2004; Länsstyrelsen Skåne, 2002; Länsstyrelsen Skåne, 2004a; 

Länsstyrelsen Skåne, 2004b; Länsstyrelsen Skåne, 2004c; Landskrona stad, 2012; 

Karlsson, 2016. pers. komm.). Det är således svårt att diskutera förutsättningarna 

för sanering av en fastighet i ett område med så många andra fastigheter som skulle 

kunna vara förorenade av fyllnadsmassorna, och där man inte säkert vet varifrån 

föroreningarna härstammar.  

Ett annat alternativ för att riskreducera är istället att minska risken för exponering 

från mark och grundvatten (4.3.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS)). Den mest 

framstående identifierade risken för exponering från mark och grundvatten är via 

markarbete på fastigheten (se 4.3.4 Känslighet och skyddsvärde (KoS)). Ett 

alternativ är i enlighet med beskrivningen i 2.1 Miljöriskområden att begränsa 

markanvändningen genom att exempelvis tillsynsmyndigheten beslutar om förbud 

mot markingrepp och skickar detta beslut för inskrivning i fastighetsregistret.   

Ett annat alternativ är att få fastigheten att bli eller ingå i ett miljöriskområde 

tillsammans med flera liknande omgivande fastigheter (Naturvårdsverket, 2013). 

Dock är det något oklart om de risker som föreligger på fastigheten och i dess 

omnejd är tillräckligt höga för att räknas som ”så allvarligt förorenat” enligt 10 kap 

15§ Miljöbalken (SFS 1998:808). De förhöjda halter som finns nämnt gällande 

miljöriskområdet Kniphammaren (Svensson, 2012) har inte kunnat erhållas i denna 

studie, men är något som skulle vara mycket intressant att jämföra med. Ett område 

som kvalificerar som miljöriskområde måste vara så allvarligt förorenat att det 

behövs försiktighetsåtgärder för att minska riskerna (10 kap 15§ MB). Bristen på 

praxis (Naturvårdsverket, 2013), gör det svårt att dra några konkreta slutsatser kring 

likheter mellan undersökt fastighet och redan inrättat miljöriskområde. Gällande 

riskklassning enligt MIFO ger Naturvårdsverket (2013) som exempel att riskklass 
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1 kan vara en indikation på att miljöriskområde ska inrättas. Å ena sidan skulle det 

utifrån det som nämns i förarbeten till Miljöbalken (SFS 1998:808) (Miljö- och 

energidepartementet, 1997) samt 10 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) kunna 

tänkas att alla områden som erhållit riskklass 1-3 (mycket stor till måttlig risk) 

automatiskt kvalificerar som miljöriskområden, för att skydda från exponering 

och/eller förhindra att onödig spridning av föroreningar sker. Det kan å andra sidan 

tänkas att ett område med riskklass 2-3, måttlig-stor risk, inte är tillräckligt hög risk 

som ”så allvarligt förorenat att det krävs försiktighetsåtgärder”. Det är alltså svårt 

att endast utifrån riskklass enligt MIFO avgöra om ett område är möjlig att klassas 

som miljöriskområde. Naturvårdsverket (2013) nämner även att det inte endast är 

riskklassning som avgör kvalifikationen. Dock, med anledning av denna studies 

resultat gällande fastighetens föroreningssituation och behovet att förbjuda 

markingrepp för att minska exponeringsrisk, kan fastigheten anses uppfylla den 

förutsättningen för beslut om miljöriskområde. 

Ett problem som kvarstår vid begränsning i markanvändning är att 

spridningsförutsättningarna i marken fortfarande är stora (Figur 9). En kombination 

av förbud eller föreläggande mot markingrepp kombinerat med någon form av 

skyddande barriär (eg. Rihm, 2008) skulle kunna minska både exponerings- och 

spridningsrisk. Med anledning av att den gamla avstjälpningsplatsen är mycket stor 

(Figur 2) är det möjligt att grannfastigheter till Kopplingen 3 också är 

kontaminerade. En skyddande barriär för en enstaka fastighet är troligtvis inte väl 

motiverat med avseende på spridnings- och exponeringsrisk från hela 

industriområdet. Det är möjligt att en kombination av begränsad markanvändning 

och skyddsbarriärer är bättre motiverat för ett större område inkluderande fler 

fastigheter, till exempel i samband med inrättande av miljöriskområde. Huruvida 

det i något av fallen är ekonomiskt eller tekniskt möjligt är dock okänt. Därtill 

hänvisas även till problematiken med spridning av föroreningar med den 

havsnivåhöjning som förväntas i Landskrona i samband med den pågående 

klimatförändringen (Persson, 2009). En ökad havsnivå kan medföra en ökad 

grundvattennivå som i sin tur kan medföra ökad spridning från fastigheten och/eller 

ökad exponering för både människor och miljön, genom att grundvatten lakar ur 

och sprider föroreningar.  Ökad exponering medför i sin tur en högre riskklassning 

av just Kopplingen 3, vilket ytterligare indikerar att sanering på fastigheten är att 

föredra (Naturvårdsverket, 1999).  
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5.2 Osäkerheter och rekommendationer 

5.2.1 Datamaterial 

Den aspekt som är mest osäker gällande riskbedömningen är 

spridningsförutsättningar. I denna studie är spridningsförutsättningar i mark och 

grundvatten uppskattad utifrån antagandet att grundvattenytans lutning är 1 %. För 

att göra en säkrare uppskattning av spridningsförutsättningarna är det nödvändigt 

att mäta grundvattenytan på fastigheten och dess omnejd. Grundvattenmätning 

skulle också medföra mer kunskap om grundvattnets strömningsriktning samt om 

det förekommer flera akvifärer på olika djup (eg. Fetter, 2014). Därtill är 

spridningsförutsättningarna bedömda uteslutande utifrån grundvattnets hastighet 

och med antagandet att samtliga föroreningar rör sig med samma hastighet (Se 

avsnitt i metod och resultat, spridningsförutsättningar). Som beskrivet i 2.3.2 

Exponering och spridning beror spridningen på vattnets hydrauliska konduktivitet, 

men även på markens och ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper 

(Naturvårdsverket, 2009b och 1999; Berggren Kleja, 2006; Walker et al., 2012; 

Espeby & Gustafsson, 1998). Som exempel bestäms metallerna arsenik och blys 

mobilitet i mark till stor del på markens pH, redoxförhållanden samt fraktion 

organiskt kol (eg, Scokart et al., 1983; Loeppert et al., 1997; Gulens et al., 1979; 

Selenius, 2010), vilket inte är analyserat för vid de genomförda 

markundersökningarna. Även organiska föreningars mobilitet i marken påverkas 

av fraktion organiskt kol i marken och lerinnehåll (eg. Karickhoff et al., 1979; 

Karickhoff, 1981; Li et al., 2003; Voice et al., 1983). Bly beskrivs även som en 

metall med mycket låg mobilitet i mark (eg. Scokart et al., 1983; Selenius, 2010), 

vilket kan vara av intresse att inkludera i en djupare riskbedömning med avseende 

på både spridnings- och exponeringsrisker. Till exempel innebär lägre mobilitet en 

lägre spridning av just den föroreningen, och exponering av högre halter kan därför 

vara möjligt vid exempelvis markingrepp. Gällande de oljeföroreningar som hittats 

i marken (D-Miljö, 2002a och b; Demikon, 2010) indikerar deras halter att de 

troligtvis förekommer i fri fas (SPI, 2010), men spridningshastigheten är inte 

uppskattat utifrån denna egenskap (Se 3.2.3 Spridningsförutsättningar). En 

bedömning av varje enskild förorenings spridningsförutsättningar är därför något 

som skulle kunna inkluderas vid mer fördjupad riskbedömning av fastigheten samt 

andra fastigheter på utfyllnaden 1944 – 66. Spridningsförutsättningar påverkas 

även av tekniska installationer såsom brunnar och rör som finns i marken 

(Naturvårdsverket, 1999), vilket också skulle behöva identifieras närmre för en mer 

precis riskbedömning.  

Bedömning av föroreningsnivå är något osäker med avseende på både metallhalter 

i mark och samtliga ämnen i grundvatten, då det endast finns två prover för varje i 
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jämförelse med de 13 som finns för organiska ämnen i mark (D-Miljö, 2002a och 

b; Demikon, 2010). Med så få prover för metaller är det möjligt att riskerna 

underskattas eller överskattas. Osäkerheten minskar med fler analyserade prover. 

De markundersökningar som genomförts på fastigheten är idag (2016) 14 år (D-

Miljö, 2002a och b), respektive 6 år gamla (Demikon, 2010). Riskbedömningen i 

denna studie representerar därför främst föroreningssituationen för mer än 10 år 

sedan snarare än dagens situation. Detta innebär troligen att föroreningar till stor 

del redan har spridits från fastigheten eftersom spridningsförutsättningarna är 

mycket stora. Det är även möjligt att nedbrytning till viss del skett gällande de 

organiska föroreningarna (eg. Mihelcic, et al., 1988; Márquez-Rocha et al., 2001; 

Jindrova et al., 2002; Walker et al., 2012; Naturvårdsverket, 2009b). För att minska 

denna osäkerhet är nyare översiktliga provtagningar nödvändigt. En utredning 

gällande varje förorenings kemiska och fysikaliska egenskaper (se ovan i 5.2.1 

Datamaterial) kan också skapa en uppfattning om huruvida ämnena finns kvar eller 

har spridits från undersökt fastighet.  

5.2.2 Använd metodik 

De generella riktvärdena för MKM är beräknade för förorenade områden i Sverige 

med så kallade ”vanliga förhållanden” (Naturvårdsverket, 2009a). Med ”vanliga 

förhållanden” syftas till att förutsättningarna, t ex spridning, skyddsvärde och 

exponering, i området inte avviker nämnvärt från den generella bilden av flertalet 

andra förorenade områden i Sverige (Naturvårdsverket, 2009a). Exempel på dessa 

förhållanden är en viss förorenad yta, antal dagar för exponering, halt organiskt kol 

och pH i marken, andel porluft med mera (Naturvårdsverket, 2009a). Riktvärdena 

är alltså beräknade utifrån antaganden om exponering- och spridningsförhållanden. 

I denna studie har ingen vidare utredning gjorts om huruvida fastighetens 

förutsättningar skiljer sig ifrån dessa ”vanliga förhållanden”, men det kan vara av 

intresse att genomföra detta i vidare studier. Det är till exempel möjligt att 

spridningsförutsättningarna eller den organiska halten i fyllnadsmassorna skiljer 

sig från det som använts vid beräkning av de generella riktvärdena. I en djupare 

riskbedömning kan även platsspecifika riktvärden beräknas i enlighet med 

Naturvårdsverket (2009a). Av liknande anledning är det också något oklart om 

fastigheten och föroreningssituationens förutsättningar helt uppfyller kriterierna för 

Dutch intervention values och förslag till riktvärden. För att marken ska räknas som 

kontaminerad krävs att genomsnittskoncentrationen i minst 25 m3 jord eller 100 

m3 grundvatten överstiger DIV (Rijkswaterstaat Environment, 2013), vilket i 

studien är antaget.  

 

Att utgå från ett troligt med dåligt fall (Naturvårdsverket, 1999) istället för ett 

värsta fall scenario hade troligtvis inte påverkat resultatet i denna studies 
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riskbedömning nämnvärt. Användningen av en något lägre hydraulisk 

konduktivitet, 10-5 istället för 10-3 (Se 4.2.4 Geologi och hydrogeologi), hade även 

det resulterat i bedömningen att spridningsförutsättningar är ”mycket stora” (Se 

Figur 2 och Tabell 7 i Naturvårdsverket, 1999). De näst högsta uppmätta halterna 

är antingen densamma eller väldigt nära den högst uppmätta halten för respektive 

ämne, varför resultatet för föroreningsnivå inte hade påverkats avsevärt. 

5.2.3 Fördjupande undersökningar 

Med anledning av de osäkerheter gällande spridningsförutsättningar och 

föroreningsnivån som beskrivs ovan borde riskbedömd fastighet undersökas 

ytterligare. Erhållen riskklass 2 från genomförd MIFO i denna studie ger också en 

indikation att fastigheten borde prioriteras för djupare riskbedömning, till exempel 

genom en MIFO fas 2 eller genom Naturvårdsverkets vägledning (2009b), med 

nyare och mer utförliga undersökningar (Naturvårdsverket, 1999).  

För att inte underskatta riskerna gällande föroreningssituationen på fastigheten 

såväl som hela utfyllnadsområdet bör provtagning ske för fler ämnen som 

förknippas med deponering av avfall. Som exempel är de översiktliga 

provtagningar som genomförts på Kopplingen 3 riktade mot oljeförorening med 

anledningen av att man antingen stött på en misstänkt oljeförorening eller vid byte 

av verksamhetsutövare, och då utifrån vilken den verksamhet som då har funnits på 

platsen (Se 4.2.3 Historik: Förorening, provtagning, sanering). Eftersom området 

använts som avstjälpningsplats är det möjligt att det förekommer fler föroreningar 

än det som förknippas med dieselanläggningar. Andra förekommande föroreningar 

skulle kunna vara bland annat närsalter, klorerade och icke klorerade lösningsmedel 

och deponigas, som till stor del kan bestå av metangas (Slack et al., 2005; Ettler et 

al., 2006; Emenike et al., 2012; Östman et al., 2005; Assmuth, 1992; Rihm, 2011; 

Naturvårdsverket, 1999 och 2016). Miljöriskområdet Kniphammaren är ett bra 

exempel på vilka föroreningar som kan förekomma i en deponi (SGI, 2009; 

Svensson, 2012). Optimalt hade varit att utifrån fler intervjuer få bättre underlag 

för vilket avfall som dumpats på platsen för att bättre säkerställa vilka föroreningar 

som borde analyseras (Naturvårdsverket, 2016, Rihm, 2011).  

Provtagning på hela fastighetens yta hade varit att föredra för att få en bättre 

översikt av föroreningssituationen. I genomförda markundersökningar (D-Miljö, 

2002a och b; Demikon, 2010) är provtagning endast utförd där truckdiesel-

anläggningen legat (Se 4.2.3 Historik: Förorening, provtagning, sanering; Figur 4 

och 6). Provtagning i norr, nordost och öst skulle kunna minska oklarheterna kring 

oljeföroreningens utbredning som idag inte är helt klarlagd (Miljöförvaltningen 

Landskrona, 2010).  
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För att bättre uppskatta riskerna på undersökt fastighet rekommenderas i enlighet 

med Naturvårdsverket (2009b) att mäta inomhusluften i exempelvis kontor och 

verkstad då lättare alifater (fraktionerna >C5-C8, >C8-C10 och >C10-C12), 

aromater, PAH:er samt bensen, toluen, etylbensen, xylen (BTEX) och metangas 

kan förekomma i porluft, och därmed även i inomhusluften (SPI, 2010). 

5.3 Förutsättningar för miljöriskområde 

Med anledning av bristen på praxis och då fastigheten ingår i ett större och ett 

väldigt komplext problemområde (se 5.1 Resultat och riskreducering) är det svårt 

att svara på huruvida alla förutsättningarna uppfylls för att genomgå sanering eller 

bli eller ingå i ett miljöriskområde. Under tiden som denna studie skrevs fanns 

uppgifter att både Gotlands och Stockholms län har varit intresserade av att inrätta 

miljöriskområden men har av någon anledning fått avslag eller dragit tillbaka 

ansökan. Beslutsdokument och markundersökningar kunde inte erhållas under 

tiden som denna studie genomfördes, men är något som verkligen skulle vara 

intressant att inkludera i vidare studier i detta ämne. 

Enligt Naturvårdsverkets faktablad (2013) kan beslut om inrättande av 

miljöriskområde vara aktuellt i väntan på sanering eller då sanering genomförts 

men att riskerna för negativ påverkan inte har minskats tillräckligt. Att det inte skett 

tillräcklig eller fullständig sanering av ett område k an bero på att ansvarsfrågan för 

föroreningen inte är utredd, det inte är tekniskt genomförbart eller inte ekonomiskt 

skäligt (Naturvårdsverket, 2013). Generellt sett överensstämmer detta bra med de 

förutsättningar som nämns för hela industriområdet men är något oklart gällande 

Kopplingen 3 och behöver därför vidare utredning. Ett problem som man hela tiden 

kommer tillbaka till är också att ansvaret för den konstaterade föroreningen på 

Kopplingen 3 inte är utrett. Eftersom bedömning av skälighet och bästa alternativet 

för efterbehandling eller annan åtgärd, görs utifrån de föreliggande 

förutsättningarna såsom vem som bär ansvaret, eller alternativt att det inte finns 

någon ansvarig för hela föroreningen, behöver en sådan utredning genomföras. 

Som finns beskrivet enligt Naturvårdsverket (2013), kan miljöriskområde vara 

aktuellt när det inte genomförts tillräckliga efterbehandlingsåtgärder, vilket i sin tur 

kan bero på att det inte finns någon adressat för kraven eller ingen bedömts vara 

fullständigt ansvarig. Detta skulle kunna vara fallet för Kopplingen 3 men 

hursomhelst krävs att en ansvarsutredning genomförs för att kunna dra någon 

slutats om det.  

Nyare provtagning och mer fördjupad riskbedömning av fastigheten skulle kunna 

ändra resultatet gällande föroreningsnivån, känslighet och 

spridningsförutsättningar (Figur 9), och därmed även den sammanlagda risken 
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(hög risk). Detta skulle kunna minska de osäkerheter som beskrivs ovan (Se 5.2 

Osäkerheter och rekommendationer) och möjligtvis ge en annan uppfattning 

gällande förutsättningarna för sanering eller inrättande av miljöriskområde. En 

lägre föroreningsnivå skulle innebära att både sanering eller någon form av 

begränsning i markanvändning inte är nödvändig eftersom risken i sådana fall 

minskar. Genom att vidare undersöka spridningsförutsättningar och ämnenas 

egenskaper kan en bättre bild ges över hur exponeringsrisken ser ut för vistelse på 

fastigheten eller via Örjadiket. Det är möjligt att exponeringsrisken är högre eller 

lägre vilket medför en viss osäkerhet i riskklassningen, och bör därför undersökas 

mer 

Miljöförvaltningen är intresserad av att inrätta miljöriskområde för hela det utfyllda 

området 1944 - 66, för att minska exponeringsrisker och onödig spridning (Se 2.1 

Miljöriskområden). Gällande förutsättningarna att inrätta miljöriskområde för hela 

utfyllnaden i sig är det oklart dels eftersom föroreningssituationen på utfyllnaden 

inte är helt känd. Flertalet fastigheter på utfyllnaden är konstaterat förorenade, men 

majoriteten av de många fastigheterna saknar provtagning. I regeringens 

proposition 1997/98:45 beskrivs att det är nödvändigt med naturvetenskaplig 

beräkning av föroreningsgraden, omfattning, exponering- samt 

spridningsförutsättningar för att avgöra om ett område är en möjlig kandidat som 

miljöriskområde (Miljö- och energidepartementet, 1997). Tolkningen av detta är 

att det krävs provtagning och riskbedömning för samtliga fastigheter som misstänks 

vara kandidater för miljöriskområde för att konstatera eventuell förorening. Därtill 

behövs sannolikt fördjupad provtagning för att bestämma både miljöriskområdets 

geografiska avgränsning och specifikation gällande försiktighetsåtgärder och 

förbud (15§ och SGI, 2009; Naturvårdsverket, 2013). Detta gäller alltså även de 

redan genomförda MIFO-undersökningarna då deras bedömning inte grundas på 

provtagning (Länsstyrelsen Skåne, 2002; Länsstyrelsen Skåne, 2004a; 

Länsstyrelsen Skåne, 2004b; Länsstyrelsen Skåne, 2004c; Landskrona stad, 2012). 

Det finns även många exempel på där äldre, nedlagda deponier utgör en risk för 

miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2016; Rihm, 2014), vilket är ett argument i sig 

för att undersöka och riskbedöma/klassa hela utfyllnaden. Med anledning av detta 

i kombination med osäkerheterna i datamaterialet som är beskrivet i denna 

diskussion, är det inte möjligt att använda Kopplingen 3 som ett typområde för att 

beskriva föroreningssituationen i området som 1944 – 66 användes som 

avstjälpningsplats. Provtagning och fördjupad riskbedömning av flera eller 

samtliga fastigheter skulle även kunna svara på hur stor risken för 

återkontamination är till Kopplingen 3, vilket i sin tur möjligtvis kan påverka valet 

av efterbehandling eller annan åtgärd på den fastigheten.  

Naturvårdsverket anser att ett beslut om miljöriskområde inte ska bli eller vara ett 

alternativ till efterbehandlingsåtgärder och även inte ett argument för att avvakta 

med åtgärd i de fall det inte finns någon ansvarig (Naturvårdsverket, 2013; Rudin, 
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2006). Med miljöriskområdet Kniphammaren som exempel kan anses att 

efterbehandlingsåtgärder i form av sanering och bör göras i den utsträckning det är 

möjligt (Regeringskansliet, 2012; Rudin, 2006). Problemet med detta yttrande 

gällande Landskronas östra industriområde är just att det inte finns någon ansvarig 

för fyllnadsmassorna och därmed över föroreningarna i fyllnadsmassorna (Se 2.2 

Landskronas västra och östra industriområde). Om det inte finns någon ansvarig 

för föroreningen blir det också oklart vem som i sådana fall ska stå för eventuell 

sanering. Sett till de ekonomiska förutsättningarna är det sannolikt även dyrt att 

sanera ett så stort område som utfyllnaden 1944 – 66. Ponera då också att samtliga 

fastigheter innehar riskklass 2 och 3 enligt MIFO, vilket inte brukar prioriteras vid 

ansökan om statligt bidrag för efterbehandling (Naturvårdsverket, 2012). Med 

anledning av alla de 14 000 förorenade områden i Sverige som innehar stor risk 

enligt MIFO (Naturvårdsverket, 2014) finns det troligtvis fler områden samma 

komplexitet gällande de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna som 

de i Landskronas östra industriområde. Det skulle det vara optimalt att lättare kunna 

införa miljöriskområde för förorenade områden i riskklass 2 och 3 i väntan på 

sanering, under tiden för ansvarsutredningar, fördjupade undersökningar eller 

ansökan om bidrag för efterbehandling. Ett inrättande eller ett hot om inrättande av 

miljöriskområde skulle eventuellt kanske kunna påskynda sanering eftersom det 

uppdagas i detaljplaner och dylikt samtidigt som ordet i sig har en ganska dålig 

klang, vilket faktiskt också nämns i Regeringens proposition 1997/98:45 (Miljö- 

och energidepartementet, 1997). Kanske kan fallet med den förorenade marken i 

Landskrona östra industriområde bli praxis för framtida inrättande av 

miljöriskområden i Sverige.  
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6 Slutsatser 

Studiens resultat visar på hur föroreningsnivån på Kopplingen 3 innehåller ämnen 

med både hög och mycket hög farlighet. Flertalet ämnen överstiger både rikt- eller 

gränsvärde samt bakgrundshalter. Exponeringsrisken är totalt sett måttlig men en 

risk finns vid markingrepp. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten är 

mycket höga. Genom MIFO har fastigheten erhållit riskklass 2, vilket innebär att 

den innehar hög risk för negativa effekter på människor och miljön. En sådan hög 

risk anses inte acceptabel och åtgärd/er krävs för att reducera risken.  

Med anledning av bristen på praxis och då fastigheten ingår i ett större område där 

förutsättningarna (ekonomiska, juridiska, tekniska) generellt sett är komplexa, är 

det svårt att dra någon konkret slutsats om huruvida förutsättningarna nås för 

sanering eller inrättande av miljöriskområde.  

Kopplingen 3 kan inte användas som ett typområde  

för utfyllnaden 1944 – 66 då provtagning inte är riktad för deponiverksamhet samt 

då ansvaret för funnen förorening inte är utredd. 

Föroreningssituationen för alla fastigheter på utfyllnaden 1944 - 66 är relativt oklar. 

För att inkludera fler fastigheter till ett eventuellt miljöriskområde är det enligt 

Regeringens proposition 1997/98:45 (Miljö- och energidepartementet, 1997) 

nödvändigt att förorening konstateras med provtagning, med 

tillhörande utredning huruvida försiktighetsåtgärder behövs för att minska riskerna. 

Provtagning och riskbedömningar för fler fastigheter är motiverat för att kan ge 

svar på om det finns risk för återkontamination vid eventuell sanering på 

Kopplingen 3 men också med anledning av den omfattande deponiverksamheten 

som legat där.  
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7 Tack 

Stort tack riktas till Miljöförvaltningen i Landskrona stad som har möjliggjort 

genomförandet av detta examensarbete. Särskilt tack riktas till mina externa 

handledare Patrik Karlsson och Ingrid Simonsson för alla diskussioner som har 

utvecklat detta arbete, samt för hjälpen med Ecos. Tack till min interna handledare 

Charlotte Sparrenbom för all vägledning och stöd genom arbetet. Du har varit till 

stor hjälp när jag varit förvirrad och även fått mig att våga lite mer. Tack till Kristina 

Arnebrant för all hjälp och råd vid litteratursökning och referenshantering. Tack till 

Eva-Lotta Bengtslin och Stefan Persson på Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Landskrona stad, för hjälp med GIS-portalen och stöd med vissa kartor. Tack till 

Nina Reistad och alla medlemmar i grupphandledningsgruppen för allt stöd och bra 

konstruktiv kritik.  
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