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SAMMANFATTNING

En förenklad riskbedömning har utförts dels i i fyra delområden dels som en samlad
bedömning i Gullspång av Statens geotekniska institit (SGI) på uppdrag av Gullspångs
kommun. Områdena som har utretts är tomten där Gullspångs Elektrokemiska AB

GEAB) en gång var etablerat, området vid Göta Holme nordväst om industriområdet,

deponin Koltorpet samt den gamla inloppskanalen vid nuvarande Fortums område,

samtliga i samhället Gullspång. Den förenklade riskbedömningen har utförts med gene-
rella riktvärden för mindre känslig markanvändning som bedömningsgrund. Gull-

spångsälven bedöms ha ett mycket stort skyddsvärde bland annat p g a Gullspångslaxen.

Därför har en samlad bedömning gjorts m a p transportmöjligheterna av föroreningar
från områdena till Gullspångsälven.

Den förenklade riskbedömningen har utförts med resultat från analyser av jord, gmnd-

vatten, dagvatten, sediment samt laktester på slagg som grund. Alla fälhmdersökningar
är utförda av WSP under maj-juni 2002 och finns redovisade i en speciell rapport (WSP,
2002). Analyserna visar på generellt höga halter av tungmetaller i ytjorden samt mindre

höga halter av PAH, PCB och tyngre alifater (>C16 - C35). Punktvis förkommer höga
halter av samma ämnen i grundvatten och dagvatten. I vissa sedimentprover i dagvat-
tensystemet förekommer extremt höga halter vilket indikerar en uttransport av förore-

ningar från området. BTEX, lättare alifater (>C5-C16) och aromater förekommer endast

i mycket låga halter.

Med avseende på hälsorisken för människor på GEABs område bedöms det föreligga
hög risk för påverkan av Ni, tyngre alifater (>C16-C35) och cancerogena PAH. Det

bedöms föreligga viss risk för påverkan av As, Pb och PCB. Risken för påverkan på
jordens ekologiska funktion i området har bedömts som mycket hög för flertalet metal-

ler, däremot bedöms skyddsvärdet som litet. Risken för påverkan på människors hälsa

och jordens ekologiska funktion m a p övriga områden har ej kunnats bedöma p g a få
prover. Slaggen i sig har bedömts utgöra låg risk för människor som vistas i områdena.

Från GEABs område, Göta Holme och Koltorpet bedöms transportfömtsättningama för

föroreningar till Gullspångsälven som mycket goda. För Inloppskanalen saknas relevant
data för att göra en bedömning av hur stor vattenomsättningen är men utflödet sker till

Gullspångsälven. Samlat innebär detta att föroreningar transporteras bort från alla om-

rådena till Gullspångsälven.

I förslag till vidare undersökningar är det främst följande delar som bedöms vara viktiga
för en djupare förståelse av områdenas påverkan på omgivningen:

• Bättre bedömning av hälsoriskerna vid GEABs område genom att ta fram platsspe-

ciflka riktvärden.
• Kartläggning av den totala mängden föroreningar som når Gullspångsälven.

Dessutom föreslås som en direkt åtgärd att en mindre mängd kraftigt förorenade sedi-

ment bortgräves.
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Gullspång

Förenklad riskbedömning på f d Gullspångs Elektrokemiska ABs område, Göta
Holme, Koltorpet och gamla Inloppskanalen i Gullspång

1 UPPDRAG OCH SYFTE

1.1 Beställare

På uppdrag av Gullspång kommuns tekniska kontor har Statens geotekniska instihit

(SGI) genomfört en översiktlig miljöteknisk utredning och riskbedömning för områdena
GEAB, Göta Holme, Koltorpet och Inloppskanalen på Fortums område utifrån de fält-

undersökningar som WSP utfört på respektive fastighet i maj-juni 2002 (WSP, 2002).
Provtagningsplanen har arbetats fram av SGI med godkännande av Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. Fältundersökningama har utförts av WSP utifrån den framtagna

provtagningsplanen.

1.2 Syfte

Syftet med utredningen har varit att:

•^ klarlägga om fastigheten GEAB är förorenad av ämnen knutna till den verksamhet

som bedrivits på området,

^ undersöka den slagg som finns utlagd i områdena Göta Holme, Koltorpet samt In-

loppskanalen vid Fortums område m a p innehåll och lakegenskaper,

^ översiktligt undersöka förutsättningarna för spridning av eventuella föroreningar

från de fyra områdena,

•^ utföra en förenklad riskbedömning m a p miljö- och hälsoeffekter, samt

v^ föreslå vidare undersökningar och eventuella åtgärder.

1.3 Bakgrund

Området där resterna av ferrolegeringsverket i Gullspång ligger har varit föremål för

heta lokala debatter om dess miljöpåverkan i ett flertal omgångar men man har hittills
inte utfört någon heltäckande miljöutredning i området. Området är dock klassat enligt
MIFO fas l som riskklass l, där inventeringen utfördes av länsstyrelsen i Västra Göta-

lands län. För att göra en första utredning om områdets miljöpåverkan har Gullspångs

kommun tagit på sig huvudmannaskapet för området och fått medel beviljade från Läns-
styrelsen i Västra Götaland för att utföra en första översiktlig miljöteknisk markunder-
sökning av området.

Den ursprungliga målbeskrivningen i Gullspångs kommuns ansökan till Länsstyrelsen i
Västra Götaland lyder: "Syftet med den översiktliga undersökningen är att få klarhet i
föroreningssituationen på platsen. Smältverksamheten har bedrivits under lång tid och

erfarenhet från liknande verksamheter visar att föroreningsnivån kan vara hög." Med

platsen menas här det ursprungliga verksamhetsområdet, dvs GEAB. Den ursprungliga
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utredningen har utökats något eftersom Länsstyrelsen önskade få den slagg som finns

utlagd undersökt med avseende på dess lakningsegenskaper. I och med detta har man

samordnat markundersökningen inne på industritomten med provtagningar i ytterligare

tre områden: Göta Holme, Koltorpet och den gamla inloppskanalen på Fortums område.
Huvudmannaskapet för respektive område innehas av Gullspångs kommun, Swedish

Magnetite Technology AB samt Fortum.

Förutom de eventuella hälsoeffekter föroreningar kan ha på människor har man även

uppmärksammat miljöeffekter i Gullspångsälven som en viktig aspekt. Gullspåagslaxen
har ett stort bevarandevärde då stammen är en av endast tre stammar i hela EU som le-

ver hela sitt liv i sötvatten och beståndet i Gullspångsälven kan betraktas som i stort sett

ursprunglig. Genom kraftverket har Gullspångslaxen fått anpassa sig till nya fÖrutsätt-

ningar och den är idag hänvisad till ca 5 ha omedelbart uppströms mynningen för sin lek
och uppväxt (Johlander & Nyberg, 2002).

Uppgifter från fältundersökningama på GEABs område kommer att användas som un-

derlagsdata inom ramen för ett doktorandarbete som bedrivs som ett samarbete mellan
Chalmers tekniska högskola och SGI. Titeln på doktorandprojektet är "Riskbaserad be-

slutsanalys för undersökningar och åtgärder vid mark- och gmndvattenförorenade om-
råden" och syftet är att undersöka och utvärdera ett beslutsanalytiskt verktyg för val av

åtgärdsstrategier och/eller undersökningsstrategier.

1.4 Rapportens upplägg

Rapporten är upplagd utifrån en första översiktlig beskrivning av de fyra områden
främst m a p verksamhetshistoria. Sedan följer utvärderingen av de analyser som rap-

porteras av WSP. Alla beskrivningar av fältarbeten samt resultat av utförda analyser

redovisas i WSP, 2002 och inte i föreliggande rapport. Utvärderingen görs mot bak-

grund av generella riktvärden i mark och andrajämförelsevärden som finns framtagna

(NV, 1999a) och till att börja med finns en kortare kommentar till sådana rikt- ochjäm-
förelsevärden. I utvärderingen redovisas först en beskrivning av mark- och vattenför-

hållandena i området, därefter en genomgång avjordanalyser och laktester för att försö-

ka karakterisera föroreningskällorna. Slutligen utvärderas vatten- och sedimentanalyser

för att undersöka eventuell transport av föroreningar från områdena. På utvärderingen
följer ett avsnitt som beskriver den konceptuella modell av området som arbetats fram

m a p föroreningskällor, transportvägar, exponeringsvägar samt mottagare (eller recipi-
enter). Den konceptuella modellen används därefter som grund för den riskbedömning

som görs i påföljande avsnitt. Avslutningsvis redovisas osäkerheter i data och under-

sökningar, förslag på vidare undersökningar och åtgärder samt referenser.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

2.1 Delområden

Undersökningen och utredningen är indelad i fyra olika områden: GEAB, Göta Holme,

Koltorpet och Inloppskanalen vid Fortums område. Anledningen till denna uppdelning
är förutom att områdena har skilda huvudmän, att områdena till sin karaktär är olika vad

avser föroreningskälla och/eller spridningsförhållanden. I Figur l visas en översiktlig

karta över Gullspång där de fyra olika delområdena finns utmarkerade.
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Figur l. Översiktlig karta över Giillspång och de fyra delområdena.

2.2 Området Gullspångs Elektrokemiska AB

Mitt i Gullspång ligger resterna av det ferrolegeringsverk som samhället ursprungligen

byggdes upp omkring. Gullspångs Elektrokemiska AB (GEAB) som startade verksam-
heten år 1909 var verksamma fram till 1985. Under dessa år producerades ferrokisel,

stålgöt, ferromolybden, bly, ferrowolfram, elektrodmassa, karbid och fosfor, se Tabell
l. Den allra största produktionen har bestått i ferrosilica, vars framställning upphörde

1978. Under ett antal år smältes även slipspån upp. Slipspånet transporterades till områ-

det med järnväg, lossades och lagrades öppet i områdets södra del (i föreliggande rapp-
ort refererad till som "bakgården"). Här har man misstänkt förekomst av oljeförorening-

ar eftersom man använder skäroljor som kylmedel.

Tabell l. Sammanfatttnng av produkter framställda av Gnllspångs elektrokemiska AB.

(Referenser: Anonym och Gullspångs kommun, 2001.

Produkt
Kiselmetall
Stålgöt
Ferromolybden
Bly
Ferrowolfram
Elektrodmassa
Karbid
Fosfor
Kiseljäm
Uppsmältning av slipspän

Under de verksamma åren producerades även en stor mängd restmaterial i form av

slagg. Den slagg som producerades av verksamheten deponerades urspmngligen direkt
området norrut, mot älven. Ursprungligen låg en väg utmed den norra delen av GEABs

område men så småningom ersattes den av dagens väg (Figur l)som är byggd på en
bank av slagg. Slaggen har även använts som fyllnadsmaterial i stora delar av Gull-
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spång, bl a i ledningsgravar men i större mängder främst på tre ställen: som utfyllnad av

Gullspångsälven mot Göta Holme, deponerat på Koltorpet, samt som utfyllnad på For-

tums område i den gamla intagsdammen.

Rökgasfilteranläggningen norr om byggnaderna installerades först på sent 60-tal för att

ta hand om rökgasema. Stoftet återanvändes troligen tillsammans med slagg då man

producerade ferrowolfram och ferromolybden p g a den dyra råvaran. Det stoft som
samlades upp i rökgasfiltret har varit föremål för en del utredningar. Bland annat utför-

des ett enklare laktest både på slagg och filterstoft 1973 (Lindblad, 1973). Från testet
slöt man sig till att slaggen kunde betraktas som stabil men att filterstoftet innehöll lätt-
lösliga salter av nickel, krom och molybden. Effekten av analyserna var en speciell de-

poni för filterstoftet vid kommunens deponi i Odenslund. Tabell 2 sammanfattar pro-

auktionen av slagg och filterstoft under tre år.

Tabell 2. Exempel på slagg- och fllterstoftproduktion under 3 år. (Referens: anonym)

AF
1974
1976
1981

Filterstoft (ton)

75
64

Slagg (ton)
16000
9675
7470

Sedan 1985 har liknande verksamhet bedrivits i betydligt mindre skala på området, först
genom alumimumuppsmältning och senare firamställning av magnetitanoder, se sam-
manfattning i Tabell 3. Förutom den metallurgiska verksamheten finns idag även en

bilverkstad på området och en del av hallarna används för uppställning av fordon och

båtar samt till viss del lagerlokaler. I GEABs gamla kontorsbyggnader finns idag bl a
bibliotek inrättat.

Tabell 3. Sammanfattning över huvudverksamheter på området från 1907 till idag.

(Referens: Länsstyrelsen, 2001).

Företag
Gullspångs Elek-
trokemiska AB
Gullspångs Alloys
AB
GPA Industrial
Castings AB
VEQAB

Swedish Magne-
tite Technology
AB

Produktionsår
1907-1985

1985-1987

1987-1999

1996-?

1999-

Kommentar
Se beskrivning i Tabell 1

Uppsmältning av aluminium

Produktion av magnetitanoder, ytbehandling med
bly.
Montering av förbränningsmotordelar. Extraktion
av vatten från slam innehållande molybden för
återanvändning.
Aktivt idag. Framställning av magnetitanoder.
Idag används endast en smältugn i användning.

GEABs område är plant och är beläget ungefär 55-56 m ö h. I den södra delen går att
finna naturligt material under det översta jordlagret, men troligtvis har området planats

av och det finns mer fyllnadsmassor ju längre norrut i området man befinner sig. Prov-

tagningama har skett både utomhus och inne i byggnaderna. De hallar som har varit

smältugnshallar anlades ursprungligen med jordgolv.
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2.3 Göta Holme

Från GEABs område sluttar markytan nedåt d v s i nord och nordvästlig riktning mot

Gullspångsälven. Området som tidigare hette Göta Holme är en stor utfyllnad där det
tidigare var vatten och tre mindre holmar, se Figur 2. Idag är det fotbollsplaner på det

utfyllda området. De ursprungliga holmarna kännetecknas av att det växer större träd på

dem till skillnad från det utfyllda området där större träd och buskar ej förekommer.

Gullspangsälven

100m

Figur 2. Schematisk bild över Göta Holme området innan utfyllnad skedde.

Området som är utfyllt med slagg är idag en svagt sluttande, delvis plan gräsyta. På vis-
sa ställen finns mindre "slukhål" som troligtvis uppstår av kombinationen av extremt

grovt material blandat med finare material samt en snabbt varierande vattennivå. När

kraftverket är igång är vattenytan nedströms i Gullspångsälven hög, men då produktio-

nen stängs av sänks vattenytan kraftigt. I och med en hög genomsläpplighet i den grova

fyllningen uppstår mycket höga flödeshastigheter som troligtvis kan dra med sig finare
material. Efter upprepade ursköljningar kan sättningar uppstå och "slukhål" skapas.

Lakningsegenskaperna hos slaggen har undersökts och redovisas i rapport (WSP, 2002)
samt diskuteras i riskbedömningen i föreliggande rapport.

2.4 Koltorpet

Koltorpet ägs idag av Swedish Magnetite Technology AB och är klassat som en deponi
där framförallt slagg från Gullspång elektrokemiska ABs verksamhet har deponerats.

Markytan vid Koltorpet ligger idag ca 62-63 m ö h. Den ursprungliga markytan sluttade
nedåt i nordvästlig riktning mot GEABs område, men idag är markytan i princip plan
fram till banvallarna som skiljer Koltorpet från GEABs område. Ett naturligt vattendrag
in mot området från söder är avskuret av fyllnadsmassorna och området awattnas tro-
ligtvis genom ett grävt dräneringssystem. Då deponin etablerades installerades även en

betongbrunn som är placerad i fyllningen. Syftet var troligtvis att kunna ta vattenprover

för miljöövervakning. Dagvattnet från Koltorpet leds under banvallarna och förs ihop
med dagvattensystem som awattnar omgivande områden.
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2.5 Inloppskanalen

Gullspångs kraftverk i Gullspångsälven ägs idag av Fortum. Kraftverket som är det
största i området etablerades 1906 och tillhör också ett av de äldsta. Gullspångsälven
har sjön Skagem som regleringsmagasin. Sedan kraftverket byggdes har vattenföringen

i Gullspångsälven reglerats. Blomberg (1904) anger att flödet innan etablerandet av
kraftverket varierar mellan 19,5 och 265 m /s, med ett medelflöde på ca 36 m /s. Joh-

länder och Nyberg (2002) anger idag en minimivattenföring på 6 m /s.

Under 1980-talet byggdes intaget och utloppet om och den gamla inloppskanalen fyll-
des igen med bland annat slagg från GEABs verksamhet. Den gamla utloppskanalen

används idag för vännelagring, som etablerades i samband med ombyggnationen på

området. Det vatten som lagras pumpas från fördämningen ovan inloppet under som-
martid då temperaturen är högre, ned till värmelagret som delvis befinner sig under

markytan. Vattenomsättningen i den gamla inloppskanalen är okänd förutom den neder-
börd som infiltrerar.

Området är gräsbevuxet och ligger relativt högt, ca 68 m ö h. Det sluttar kraftigt ned

mot Fortums huvudbyggnad mot nordväst.

3 GENOMFÖRANDE AV FÄLTARBETEN

Alla fältarbeten har utförts av WSP och finns beskrivna i WSP, 2002. Kartan som WSP
tagit fram över området med utsatta provtagningspunkter finns i Bilaga l.

4 RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Alla data och resultat från fältundersökningama finns redovisade i WSP, 2002. Det bör
noteras att riktvärdet för känslig markanvändning (KM) för nickel ej är korrekt i rapp-
orten. Värdet skall vara 35 mg/kg TS istället för 120 mg/kg TS (Bilaga 3 i WSP,2002).
Enheten för PCB i jord och sediment saknas i rapporten men skall vara mg/kg TS.

Först ges en beskrivning av mark- och vattenförhållanden i det undersökta området (av-

snitt 4.1). Utvärderingen av analysdata görs utifrån miljöbedömningsgrunder (4.2) och

är uppdelad på de olika medier som undersökts (4.3 - 4.7). I avsnitt 5 används resultaten
av utvärderingen för en förenklad riskbedömning.

4.1 Mark- och vattenförhållanden

Den kvartärgeologiska kartan med beskrivning från 1904 (Blomberg, 1904) anger att
jordlagren i Gullspång består av morän och sand. Det finns dock inga uppgifter om dju-

pet på avlagringama. Vid en översiktlig fältbesiktning med markundersökningskäpp och
spade kunde konstateras att söder om (dvs uppströms) Koltoqiet finns väl sorterad

grovsand och därefter finare sorterat material nedåt i topografin. Inne på GEABs områ-

de, på bakgården mot banvallarna, finns ett siltigt material under det översta skiktet av
"fyllnadsmassor". "Fyllnadsmassorna" är här inte mer än några decimeter mäktiga. Lik-

nande siltigt material återfinns vid strandkanten vid Gullspångsälven, vid fd Yttre
Holmen (Figur 2), här med tydliga flytegenskaper.
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Inlandsisen drog sig tillbaka från området för ca 10 000 år sedan med en vattenyta som

låg ungefär 120 m över nuvarande havsyta. Området i Gullspång är idag beläget på ca
50-60 m ö h och området har varit utsatt för svallningsprocesser då landytan höjts. Om

det föreligger ett kontinuerligt lerlager i området beror dock på hur strömningsförhål-
landena var och hur den underliggande berg- eller moränytan som leran avsatts på ser

ut.

Det finns berg i dagen på ett flertal platser. Dels vid Fortums område där själva kraft-
verksanläggningen ligger, dels vid den gamla utloppskanalen fram till ungefär där den
ursprungliga "Göta Holme" ligger.

4.1.1 Jord

De flesta observationerna av naturliga jordar gjordes i GEABs område. Vid Koltorpet,

Göta Holme och Inloppskanalen har provtagningen främst gjorts i fyllnadsmassor.

I punkterna 5a och 5b ses ett ytligt övre sandigt, siltigt lager underlagras av ca 2 m lera

(mellan ca 2,5-4,8 m under markytan) samt därefter morän. I resterande punkter finns
dock inblandning av silt i leran eller ingen lera alls. I punkt 8 som liksom punkt 5a är

djupare driven, finns ett lerlager mellan 2,5 och 4 meters djup, dock med inblandning av
slit. Punkterna 9, 11, HB, 12, 13, 13B, 17 inne på GEABs område är endast drivna till

max 2 m. Här påträffas inte något egentligt lerlager, endast viss lerinblandning på vissa
nivåer. Punkt 10 är driven ned till 5 m under markytan, här påträffar man dock inte nå-

gon lera alls. I punkt 15 stöter man på ren lera 2-2,5 meter ned, hur djupt leran fortsätter

undersöktes inte. I punkt 16 stöter man på lös lera 3,4-3,8 meter ned. Punkterna 17B, 18

och 19 är drivna till ca 2,5 meter under markytan. Här påträffas ingen lera, endast gröv-

re material. Punkt 20 är driven ned till 3 meter, där man den sista halvmetern ser en in-

blandning av slit i ett annars sandigt material.

Fältundersökningama indikerar att det finns en hydraulisk kontakt mellan det övre lag-

ret av svallat material och det undre moränlagret.

4.1.2 Fyllnadsmassor och slagg

I provgropama, dvs punkterna 2, 7, 18, 23, 24 och 25 utgörs hela profilen av grov

slagg (med viss inblandning av diverse sopor i punkt 2 och delvis i punkt 25) och man
har i faltundersökningen inte nått ner till naturligt material. Karakteristiskt för alla prov-

groparna är att en stor del av materialet är mycket grovt (upp till l m i diameter) med

inblandning av finare material som grus och sand. Vid Inloppskanalen observerades

stora mängder sprängsten i provgrop nr 7. Man kan karakterisera materialet i provgro-

pama som mycket heterogent. Djupet på massorna har inte undersökts men borde kunna

uppskattas med kunskap om bl a djupet på den gamla inloppskanalen samt kunskap om

den ursprungliga topografin vid K-oltorpet och Göta Holme.

I flera av provpunktema var man tvungen att avbryta skruvbormingen/neddrivningen

pga av att man stötte emot något hårt. Det hårda kan vara betonggolv eller grovt fyll-
nadsmaterial (t ex i punkterna l IB, 13, 13B, 17). Generellt sett är det mäktigare fyll-

nadsmassor i de norra delarna av GEABs område. I fyllnadsmassorna runt och under

byggnader observerades ingen slagg, utan sand, grus och tegel i huvudsak. Dessa fyll-
nadsmassor kan misstänkas vara resultatet av att man planade ut området då man först

anlade GEAB vid sekelskiftet. I punkterna 10, HB, 17, 17B, 19 och 20 finns fyllnads-
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material ned till ca 2 m under markytan, i punkt 16 ca 1,5 m. I punkterna 12 och 15 en-

dast ca l m fyllnadsmaterial och i punkterna 8, 9 ännu mindre, ca 0,5 meter. I provgro-

pen nr 18 grävdes ned till 2,5 meter under markytan i bara fyllning.

4.1.3 Grundvatten

Grundvattenprover från det övre grundvattensystemet är tagna i 10 punkter i området.

De mätningar som gjorts av den övre grundvattenytan har analyserats med hjälp av Sur-
(triangulermg) för att få fram en karta över grundvattennivåer, se Figur 3. Man har

observerat grundvattenytor på två olika nivåer på två platser vid GEABs område men
det finns alldeles för få mätningar från den undre grundvattenytan (endast i punkterna

5a och 8) för att kunna dra några slutsatser om detta system.

Nivåmätningarna i det övre vattenförande lagret är gjorda över ett begränsat område,
varför grundvattennivåema endast är beräknade för ett mindre område. Flödet sker vin-

kelrätt mot isolinjerna. Figur 2 visar hur området vid Göta Holme såg ut innan utfyllna-
den och det är troligt att både den gamla utloppskanalen och den nu igenfyllda rännan

mellan "fastlandet" och den ursprungliga Göta Holme fungerar som en dränering.

Figur 3. Karta med isolinjer för grundvattennivåer i vissa delar av området.

Punkt 26 är den enda punkt där grundvattenutflödet är undersökt. Detta grundvatten
antas främst komma från Göta Holme, men eventuellt bidrar även flöden från GEABs

område till detta utflöde. Vattennivån i Gullspångsälven regleras av kraftverket, med
snabb höjning eller sänkning vid start respektive stopp vid verket. Eftersom fyllnads-

massorna är så grova ställer grundvattennivån snabbt in sig efter vattennivån i älven.
Detta iakttogs t ex i fält när provgrop 23 hade grävts och verket stängde av produktio-

nen. Starkt uppslammat vatten strömmade kraftigt ut vid punkt 26, d v s nedströms

punkt 23.
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Grundvattenflödet från Koltorpet är dåligt kartlagt. Punkterna 5a och 5b är placerade
mellan GEABs område och K-oltorpet mellan de gamla banvallarna. Längs med banval-
lama finns relativt djupa diken mot söder, dvs mot Koltorpet. Grundvattenflödet från

Koltorpet kan samlas upp i dikena och samlas upp i dagvattensystemet.

Det finns inga uppgifter om den aktuella grundvattensituationen vid Fortums område.

Vid punkt 7 nådde man inte ner till grundvattenytan vid grävning av provgropen. Det

finns ett värmelager vid den gamla utloppskanalen, dit vatten pumpas sommartid från

dammen uppströms inloppet. En naturlig infiltration av nederbörd i massorna sker och

detta vatten awattnas troligtvis genom den gamla utloppskanalen.

Genomsläppligheten på materialet i de olika områdena är starkt varierande. Inga mät-

ningar har utförts för att undersöka detta men det skiljer åtskilliga 10-potenser mellan

genomsläppligheten i det siltiga materialet och slaggen.

4.1.4 Dagvatten och sediment

Dag- och ytvatten är insamlat och analyserat m a p metaller och organiska ämnen från
tre olika punkter: 4, 21, 22 och 26. Dessutom har det mätts flöde, temperatur och pH i

punkterna l och 6. Översiktliga data finns i Tabell 4 nedan och punkternas placering i

Figur 4.

Tabell 4. Uppgifter från dag- och yt\'attenpunkter.

Parameter / Prov

Beskrivning av prov-
tagningspunkt

Vattenflöde (1/min)
pH
El kand (|jS/cm)
Temperatur (° C)
Vattenanalyser

Sedimentanalyser

Pkt1
Mindre
vatten-

drag

8,5

13,2

Pkt4
Dagvatten
i betong-

brunn

7,5

9,7

JA
JA

Pkt6
Samlings-
punkt för

flera flöden

16,5

5,5

11,6

Pkt21
Stenbe-

lagd
ränna

72
7,7

9,4

JA
JA

Pkt22
Utlopp från
trumma till
grävt dike

7,6

13,2

JA
JA

Pkt26
Utströmmande
grundvatten vid

strandkant

7,2

398
9,9

JA

Punkt 4 samlar upp vatten bland annat från Koltorpet och förmodligen från ytvattendra-

get i punkt l. Punkt 6 ligger nedströms punkt 4, och får här även bidragande flöden från
annat håll. Det är två utlopp till Gullspångsälven stråks norr om GEABs område (se
Figur 4). Punkt 21 mynnar ut längst in i utloppskanalen, närmast Fortums område. Vatt-
net flödar först ut i en stenbelagd ränna innan det faller fritt ner i Gullspångsälven. Se-

dimentet här bestod av sand och grus med viss inblandning av organiskt material. Ut-

loppet vid punkt 22 å andra sidan mynnar först i ett grävt dike innan det fortsätter över
en bergshäll till Gullspångsälven. Sedimentet i punkt 22 är betydligt finkomigare mate-
rial med hög inblandning av organiskt material, och var vid insamlingen svartfärgat

samt luktade olja.
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Figur 4. Karta över punkter där dagvatten, ytvatten och sediment har provtagits.

Utloppen 21 och 22 kan vara utlopp för två helt skilda dagvattensystem. Eftersom utflö-

desplatsema skiljer sig åt i utförande skulle detta kunna tyda på att man har ett betydligt
större uppsamlingsområde för punkt 21. En möjlighet är att det finns ett system med en

betydligt bredare uppsamling, från uppströms GEAB dvs inklusive Koltorpet med ut-
lopp vid punkt 21 och ett annat för uppsamling inom GEABs område, då troligtvis med
utlopp i punkt 22.

Dagvattensystemens funktion och uppsamlingsområde är till stor del okänt. Funktionen

hos dagvattensystemet inom GEABs område verkar vara starkt nedsatt då det på områ-

det bildas stora polar vid lite kraftigare nederbörd. Ytterligare ett stort frågetecken är

hur mycket av det infiltrerande regnvattnet på GEABs område som awattnas via dag-
vattensystemet och hur mycket som kan antas flöda som grundvatten till Gullspångsäl-

ven.

4.2 Bedömningsgrunder

Utvärderingen av data bygger till stor del på jämförelser mellan uppmätta halter i områ-
det och riktvärden av olika typ. Anledningen är att just skapa en bild av graden av på-

verkan i området samt att kunna genomföra en riskbedömning.

4.2.1 Jord

I en förenklad riskbedömning används Naturvårdsverkets generella riktvärden somjäm-

förelsevärden. I modellen för generella riktvärden i mark som Naturvårdsverket har tagit

fram (NV, 1997'a), identifieras sju stycken exponeringsvägar från föroreningskällan till
människan. Dessa är:

l) Direkt intag av j ord
2) Hudkontakt med förorenad jord
3) Inandning av damm

4) Inandning av ångor (inomhus)
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5) Intag av växter som grott på förorenad mark

6) Intag av grundvatten

7) Intag av fisk som vistats i påverkat ytvatten

Två olika typer av recipienter betraktas i förhållande till påverkan på ekosystem vid
förorenade markområden:

A. Ekosystem i marken (dvs. påverkan på marklevande organismer direkt på området
eller on-siteeffekter).

B. Ekosystem i vattendrag som påverkas av det förorenade området (off-siteeffekter).

Generellt anges riktvärden för tre olika typer av markanvändning: känslig markanvänd-

ning (KM), mindre känslig markanvändning (MKM) samt mindre känslig markanvänd-
ning med grundvattenanvändning (MKM GV). I det första fallet ingår alla exponerings-

vägar (1-7), i det andra fallet ingår inte exponeringsvägama 5, 6 och 7. För det sista

fallet, MKM GV, ingår inte exponeringsvägama 5 och 7. De generella riktvärdena finns
dels redovisade i WSP (2002) samt NV (1999a).

För att avgöra om de generella riktvärdena är tillämpliga att använda i föreliggande för-
enklade riskbedömning används Naturvårdsverkets frågeformulär (NV, 1997b), vilket
bifogas i Bilaga 2. Det som framförallt gör det tveksamt till att använda generella rikt-

värden är dels att ingen av de föreslagna markanvändningarna motsvarar situationen i

Gullspång och att man kan betrakta Gullspångslaxen som speciellt skyddsvärd. För

slagg är jämförelser med generella riktvärden i mark ej tillämpbart. För en grundligare
bedömning av området krävs att en fördjupad riskbedömning utförs.

På de undersökta områdena i Gullspång bedöms exponeringsvägama 1,2,3 och 7 vara

aktiva i alla fyra områdena. Exponeringsväg nr 4 kan vara aktiv på GEABs område för

lättflyktiga ämnen. Detta överensstämmer inte fullständigt med någon av de generella

riktvärdena och istället bör man räkna fram platsspecifika riktvärden. Det har dock inte
gjorts i föreliggande utvärdering, utan en förenklad riskbedömning har gjorts med an-
vändande av MKM- värdena. MKM-värdet borde i fallet Gullspång underskatta risken

något eftersom man kan räkna med ett visst intag av fisk som ej finns medräknat där.

Ofta är dock den bidragande faktorn till riktvärdet från intag av fisk väldigt liten, varför
vi här ändå har valt att utgå från MKM-värden.

För alifater och aromater har riktvärden för ämnen i mark vid förorenade bensinstationer

använts (NV, 1998). De är framtagna enligt liknande principer som ovan.

4.2.2 Slagg

För att bedöma slaggens möjliga påverkan i området har vi i den här bedömningen ut-
gått ifrån olika jämförelser.

l) Totalhalter har jämförts med dels generella riktvärden (MKM) och med totalhalter
uppmätta i naturmaterial med samma typ av analys.

2) Den tillgängliga mängden har jämförts med motsvarande tillgänglig mängd i na-
turmaterial samt beräknats som den procentuella utlakbara mängden av totalhalter-

na.

3) Utlakade mängder från skaktestet har jämförts med EUs kriterier för klassificering
av inert avfall (2003/33/EG).
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4.2.3 Grundvatten

För att bedöma föroreningarnas halter i grundvattnet i området används Naturvårdsver-

kets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på riktvärden för förorenade
bensinstationer samt baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten (Tabell 2

och 3 i Bilaga 4 i NV, 1999a).

4.2.4 Dagvatten

För att bedöma föroreningarnas halter i dagvattnet i området används Naturvårdsverkets

indelning av tillstånd for förorenat ytvatten baserat på material framtaget i projektet
"Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag" (Tabell 4 i Bilaga 4 i NV, 1999a) samt
baserat på Kanadensiska vattenkvalitetskriterier (Tabell 5 i Bilaga 4 i NV, 1999a). Be-
dömningen gäller egentligen för ytvatten och ej dagvatten som saknar motsvarande till-
ståndsindelning. Dagvattnet transporteras dock ut i ytvattnet (Gullspångsälven) varför
en sådan jämförelse kan vara rimlig.

4.2.5 Sediment

För sediment finns ingajämförvärden som kan tillämpas på det sediment som insamlats
i Gullspång. Istället jämförs halterna mellan de olika analyserade sedimentprovema.

4.3 Jord

4.3.1 Metaller

Ytprovema består av samlingsprov från översta halvmetern och de djupare proverna är

samlingsprover över 0,5-2,5 meter (med vissa undantag, se WSP, 2002). I provgropama
i punkterna 2, 7, 18, 23, 24 och 25 har främst slagg insamlats men i 2, 7,18 och 25 även

ytjordprover och i punkt 25 djupare j ordprov. Dessa redovisas tillsammans medjord-

analyser från övriga skmvborrade punkter.

Bilaga 3 redovisar analysresultaten för As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V och Zn i kar-
tor uppdelat i ytliga jordprover och djupare j ordpro ver. De olika klasserna i Bilaga 3
står för: under bakgrundshalter, under generellt riktvärde för KM, ev en klass för under

generellt riktvärde MKM GV, under generellt riktvärde MKM samt över generellt rikt-
värde MKM. Bakgrundhaltema är hämtade som 50-percentil från Naturvårdsverkets

sammanställning (NV, 1997c) och är alltså inte specifika för Gullspång. Uppgifter på
bakgrundshalter i Gullspång saknas. Bilaga 4 redovisar de metaller som saknar gene-

rella riktvärden och data på bakgrundshalter (Al, Fe, Mn, Mo, Sr och W) på motsvaran-

de sätt men med annan klassning.

Metaller med generella rikt\'ärden

Arsenik (As) har främst hittats i punkt 16 och 8 i ytjordprover, där halterna är rejält för-
höjda, 153 respektive 103 mg/kg TS, vilket är ca 3 ggr MKM-riktvärdet (Figur 14 och
Figur 15 i Bilaga 3).

I punkt 18 ligger halten av kadmium (Cd)i ytjordprovet långt över MKM-värdet, ca 10
ggr. I de djupare proverna ligger alla analyserade halter under MKM (Figur 16 och

Figur 17 i Bilaga 3).
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Det finns en mycket tydlig skillnad i halter mellan ytprover och djupare prover av ko-

bolthalter (Co). Punkt 13 och 9 har halter över MKM, 1030 (ca 4 ggr riktvärde! MKM
och 17 ggr MKM GV) respektive 308 mg/kg TS ytjordprovema (Figur 18 och Figur 19
i Bilaga 3).

Även för krom (Cr) syns tydligt att halterna avtar med djupet i de flesta punkter. Vid
ytan har 9 av 15 analyser visat på halter över MKM-värdet. Speciellt punkterna 8, 9 och

13 utmärker sig, med halter på 1360 (ca 5 ggr MKM), 1250 (ca 5 ggr MKM) respektive
4230 mg/kg TS (ca 17 ggr MKM). I de djupare proverna är det bara två punkter som
utmärker sig över MKM, punkt 12 (2 ggr MKM) och 25 (strax över MKM). Se Figur 20
och Figur 21 i Bilaga 3.

I sju punkter av femton ligger halterna i ytprovema över MKM-värdet för koppar.

Punkterna 8 och 15 utmärker sig med halter på 1810 (ca 9 ggr MKM) och 1220 (ca 6
ggr MKM) mg/kg TS. I de djupare proverna ligger endast ett prov strax över MKM,
punkt 25. En djupare punkt uppvisar påverkan över MKM halt, punkt 25 i slagg. Se
Figur 22 och Figur 23 i Bilaga 3.

De analyser som gjorts uppvisar inte någon tydlig påverkan av kvicksilver (Hg) i områ-

det.

Av femton analyserade prover av nickel (Ni) på ytjorden har nio stycken uppvisat halter
över MKM-värdet för nickel. Punkt 13 uppvisar extremt hög halt ca 25 ggr MKM. I de

djupare proverna uppvisar tre punkter halter över MKM-värdet, framförallt punkt 25

utmärker sig med extremt hög halt, ca 33 ggr IV[KM. Tre djupare prover uppvisar även

en tydlig påverkan, varav en punkt är i slagg (punkt 25). Se Figur 26 och Figur 27 i Bi-
laga 3.

Av femton analyserade prover av bly (Pb) på ytjorden har två stycken uppvisat halter

över MKM-värdet för bly, varav en punkt (punkt 16) uppvisar extremt hög halt, ca 24

ggr MKM värdet. I de djupare proverna uppvisar ett prov halt över MKM. Se Figur 28
och Figur 29 i Bilaga 3.

Vanadin (V) uppvisar ingen tydlig påverkan förutom i en ytlig punkt (punkt 2), där hal-
ten överstiger MKM (Figur 30 och Figur 31 i Bilaga 3).

Av femton analyserade prover i ytjorden, ligger två punkter med halter överstigande

MKM-värdet för zink (Zn). I de djupare proverna finns ingen tydlig påverkan i någon
punkt (Figur 32 och Figur 33 i Bilaga 3).

Metaller utan generella riktvärden

Det finns inte riktvärden för bedömning av föroreningsgrad för alla metaller som analy-

serats i området. Därför blir redovisningen av dessa endast en anvisning om påverkan

från ytan eller inte, ej om graden av förorening. Detta gäller för metallerna^/. Fe, Mn,

Mo, Sr, W.

För aluminium (Al) är det svårt att dra några slutsatser om påverkan från verksamheten

på platsen eftersom man inte kan se någon tydlig skillnad i haltfördelning mellan ytpro-
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ver och djupare prover utifrån den klassning som gjorts (Figur 34 och Figur 35 i Bilaga
4). För järn (Fe) kan man se en tydlig skillnad, vilket också borde vara naturligt med
tanke på att man har haft framställning avjämkisel på platsen (Figur 36 och Figur 37).

För mangan (Mn) kan man se en viss skillnad mellan halter i ytliga prover och djupare

prover, vilket skulle tyda på en viss påverkan från verksamheten (Figur 38 och Figur
39). För molybden (Mo) är resultaten inte helt entydiga, se Figur 40 och Figur 41. Det
är generellt sett högre halter i ytprovema men för att man skall kunna göra en bedöm-

ning av risken behöver man i ett första steg bedöma miljö- och hälsofarligheten hos Mo.

För strontium (Sr) kan man inte se någon tydlig påverkan i ytprovema jämfört med de
djupare proverna. Strontmm är ett vanligt naturligt förekommande ämne (Figur 42 och

Figur 43 i Bilaga 4). För wolfram (W) är det svårare att bedöma situationen eftersom det

inte finns några riktvärden framtagna för detta ämne. Det är dock generellt högre halter i

ytjorden än i de djupare proverna (Figur 44 och Figur 45). men för att kunna göra en
riskbedömning krävs liksom för Mo, en bedömning av wolframs miljö- och häsofarlig-

het.

XRF-analyser

De XRF-analyser som är gjorda är inte analyserade vidare i föreliggande utredning.
XRF-analyser kan vara behäftade med stora osäkerheter. För att uppnå bästa jämförbara

resultat vid analyser bör provet siktas innan analys. Förlängd analystid ger också bättre

resultat. Den största fördelen med proverna är dock att de har tagits för varje halvmeter,

dvs det är inte samlingsprov för 0,5-2,5 m som det är för labanalysema. Med hjälp av

XRF-resultaten är det således möjligt att analysera hur metallhalterna varierar i djupled,

vilket dock ej har gjorts i föreliggande utredning.

4.3.2 Organiska ämnen

Alifater, aromater och BTEX

Tyngre alifater har kunnat påvisas, speciellt i punkterna 8 och 9 där halterna av tyngre

alifater (>C16-C35) överskrider de generella riktvärdena för bensinstationer för MKM
ca 5 gånger. I alla punkter där de analyserats har man påvisat förekomst av tyngre ali-
fater. Tyngre aromater (>C8-C35) har endast påvisats i två punkter: punkterna 10 och

16. Lättare alifater och lättare aromater har inte påvisats i någon punkt. BTEX, dvs

bensen, toluen, etylen och xylen har ej kunnat påvisats i någon av de sex analyserade

proverna.

PAH

Sexton PAHer analyseras var för sig, men det är summaparametrama för cancerogena

PAHer och för övriga PAHer som används för jämförelse med generella riktvärden i
jord. I punkterna 8, 9 och 15 detekterades inga PAHer på de djupare jordprovema. I alla
övriga analyser (i punkterna 2, 8, 9, 10, 15, 16 och 17B) detekterades minst en PAH. I

samtliga fall överskrids det generella riktvärdet för känslig markanvändning för cance-

rogena PAHer. I punkterna 2 (djup), 10, 15 och 16 (samtliga ytprover) överskrids rikt-
värdet för MKM för cancerogena PAHer. Speciellt i punkt 10 överskrids detta värde

med ca 7 gånger. Det generella riktvärde! för övriga PAHer överskrids i punkten 10 där
halten är 2 gånger riktvärdet för MKM.
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PCB

PCB uppdelat på 7 stycken olika typer av PCB, har analyserats på 9 jordprover: ett prov
uppsamlat från en sönderslagen transformator uppgrävd i K-oltorpet (här detekterades

ingen PCB), från punkterna 8, 15, 16 och 17B på både ytprover och djupare prover.

PCB detekterades i samtliga ytliga j ordpro ver samt på djuparejordprov i punkt 8, men i
samtliga fall låg halterna under riktvärdet för MKM.

Cyanid

Total Cyanid har analyserats i en punkt p g a att en metallisk lukt upptäcktes under ar-

betet i fält. Cyanid detekterades men i betydligt lägre halt än de generella riktvärdet för
MKM.

Totalt organiskt kol och glödförlust

Analyser på TOC utfördes endast i 2 prover, punkt 8 ytliga och djupa prover. I ytprovet

var TOC ca 2,5% och på djupet ca 0,5% av torrsubstans.

PID-analyser

PID-analyser (Photo-Ionization Detection) utfördes i alla provtagningspunkter på sam-

lingsprov för varje halvmeter. I punkterna 5, 8, 10, l IB, 16,17, 17B,18, 23 och 101-
110 detekterads inga kolväten med PID-instrumentet. I övriga punkter detekterades va-

rierande halter upp till 20 ppm, undantagsvis upp mot 100 ppm. Att PID-mätningama

detekterar noll eller låga värden stämmer väl med attjordanalysema inte visat på före-

komst av lättare flyktiga kolväten.

4.4 Slagg

De olika testerna som är genomförda på slaggprovema är totalhaltsbestämning, totalt
tillgänglighetstest samt ett skaktest. Analyserna av totalhalter på slaggen anger vad
slaggen totalt består av. Totalt tillgänglighetstest avspeglar den totalt lakbara mängden

på mycket lång sikt. Skaktestet är en enklare metod där provet skakas med olika mängd

vatten på ett standardiserat sätt. Metoden ger en uppfattning om möjlig utlakning vid

L/S 2 och L/S 10 (för beskrivning av laktesters utförande mm, se NV, 2002). Alla re-
sultat från laktestema finns i Bilaga 6 i WSPs rapport (WSP, 2002).

L/S

L/S-kvoten är den mängd lakvatten (L) som varit i kontakt med det fasta materialet,

dividerat med denna mängd material (S). Kvoten anges i liter/kg. L/S-skalan kan om-

vandlas till en tidsskala om platsens nederbördsförhållanden, massornas mängd,

genomsläpplighet och upplagets utformning är kända, se vidare avsnitt 5.

4.4.1 Totalhalter

Totalhalterna i slaggen har jämförts med generella riktvärden i mark i Figur 5. Det finns
dock anledning att tro att slagg skiljer sig kraftigt åt firånjord när det gäller egenskaper-
na. Därför är det tveksamt att använda MKM som jämförelse vid en riskbedömning. I

Figur 5 visas totalhalter av vissa metaller samt generella riktvärden för förorenad jord.
Observera att det är en logaritmisk skala i diagrammet. Speciellt krom och nickel ligger
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tydligt över de generella riktvärdena för MKM för förorenad jord, ca 100 gånger re-
spektive l O gånger, men även Vanadin ligger över MKM i två av proverna.

Totalhalter och riktvärden

100000

•Pkt2

•Pkt7
DPkt24+25

•KM

-MKM GV

-MKM

As Cd Co Cr Cu Hg Mo

Ämne

Pb V W Zn

Figur 5. Diagram över totalhalter i slagg av utvalda ämnen samt generella riktvärden

för förorenad j ord. Analysen av Cd i punkt 7, alla Hg-analyser och analysen av W i
punkt 2 ligger under respektive detektionsgräns. Generella riktvärden för Mo och W

saknas. Obsen'era att det är logaritmisk skala.

I Tabell 5 jämförs totalhalterna i slaggen med totalhalter uppmätta i naturmaterial på
SGI (morän, bergkross, naturgrus, moränlera, totalt 14 prover, SGI). Totalhalterna för
krom och nickel i slaggen ligger betydligt över motsvarande totalhalter i naturmaterial.

Tabell 5. Jämförelse mellan totalhalter, generella riktvärden och totalhalter bestämda i

naturmaterial (morän, bergkross, naturgrus, moränlera totalt 14 prover, SGI),

Ämne

mg/kg TS
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

Pkt2

5,42

0,335
15200
88,3

0,1
1650
68,8
131

Pkt7

2,88

0,1
29500
77,2

0,1
2140
4,49

27,9

Pkt 24+25

10
1,03

13700
148
0,1

1410
36,8
106

Naturmaterial

(SGI, 14 prover)
0,36-68,7

0,071-0,67

31,4-196

10,2-92,7

0,04-21

8,68-555

5,88-59

28,2-224

KM

15
0,4
120
100

1
35
80
350

MKMGV

15
1

250
200

5
150
300
700

M KM

40
12

250
200

7
200
300
700

4.4.2 Oxiderat tillgänglighetstest (NT ENVIR 006)

Testet är en metod för att bestämma potentiell lakbarhet på mycket lång sikt (L/S-kvot
200) och resultatet från ett tillgänglighetstest används ofta som övre gräns för möjlig
utlakning. I Figur 6 visas totalt tillgänglig mängd för utvalda ämnen.
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Totalt tillgängligt för valda ämnen
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Cu Fe Hg
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IPkt2

•Pkt7
D Pkt 24+25

Figur 6. Diagram över totalt tillgänglig mängd av utvalda ämnen vid ett L/Spå 200.

Logaritmisk skala.

Relationen mellan totalhalten och den potentiellt utlakbara mängden redovisas i Figur 7,

som visar den procentuella lakbarheten. Diagrammet visar att för både krom och nickel

är en mycket liten andel lakbar trots de höga totalhalterna.

Andel av totalhalt som potentiellt kan lakas ut

(procentuell lakbarhet)

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

•Pkt2

•Pkt7
D Pkt 24+25

As* Co Cr Cu Hg* Mo

Ämne

Ni Pb W* Zn

Figur 7. Diagram över procentuell lakbarhet. Anges som den procentsats som totalt

tillgängligt motsvarar av totalhalterna. *0bsen'era att värdena för Hg samtAsför

punkter 2 och 24+25 ej är tillförlitliga i och med att resultaten från laktest ligger under
detektionsgräns. Detsamma gäller för Cd i punkt 7 och W i punkt 2 där resultaten av

totalhaltsbestämning ligger under detektionsgräns.

I Tabell 6 jämförs resultaten av potentiellt lakbara mängder med potentiellt lakbara
mängder från naturmaterial (morän, bergkross, naturgms, moränlera totalt 14 prover,
SGI). Det ämnet som avviker mest är krom.
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Tabell 6. Jämförelse mellan potentiellt lakbara mängder i slagg från GEAB mednatw-
material (morän, bergkross, naturgrus, moränlera, totalt J 4 prover, SGI).

Utlakad mängd
mg/kg TS
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn

Pkt2

0,2

0,015
8,307
93,4

6,119
29,17
0,393
4,984

Pkt7

0,364
0,037
1,909
256,5
3,313
14,46
0,09

8,363

Pkt 24+25

0,2
0,127
7,423
31,24
11,46
40,2
5,393
8,119

Naturmaterial

0,16-0,73

0,015-0,11

0,064-1,81
<0,1-0,78

<0,02-10,1

0,7-80,4

0,05-7,7

1,34-16,9

4.4.3 Skaktest - 2-steg (prEN 12457-3)

Skaktest med tvåstegslakning är en förenklad laktest som ger information om vad som

skulle kunna lakas ut vid en given situation när vatten och fastfas har en L/S-kvot på 2

1/kg respektive 10 1/kg. Figur 8, Figur 9 och Figur 10 visar resultaten vid L/S 2 och 10
för valda ämnen för samtliga 3 provpunkter. Resultaten från skaktesten efterliknar ut-

läkningen under en betydligt kortare tidsskala än tillgänglighetstestet och således lakas
mindre mängder. Det kan vara intressant att notera att den lakbara halten i skaktestet

inte uppvisar något tydligt samband mot den tillgängliga eller totala halten. Detta visar

att den totala halten är ett dåligt mått på den risk för urlakning till vatten som materialet
medför.

Skaktest 2-stegs för valda ämnen (pkt 2)

Figur 8. Diagram över skaktestresultat från punkt 2, valda ämnen.
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Skaktest 2-stegs för valda ämnen (pkt 7)
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Figur 9. Diagram över skaktestresultat från punkt 7, valda ämnen.

Skaktest 2-stegs för valda ämnen (pkt 24+25)
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Figur 10. Diagram över skaktestfesultat från punkt 24+25, valda ämnen.

I Tabell 7 visas en jämförelse mellan laktestema utförda på slagg från Gullspång med de
kriterier som är framtagna inom EU för karakterisering av inert avfall (2003/3 3/EG).
För de flesta ämnen som listas ligger resultaten väl under kriterierna. Två ämnen utmär-

ker sig dock, krom och molybden.
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Tabell 7. Jämförelse med riktvärden för inert avfall (2003/33/EG). Gråmarkerade hal-
ter överskrider riktvärden,

Utlakad
mängd
mg/kg TS
Ca
Fe
K
Mg
Na
s
w
Al
As
Bä
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Zn

Riktvärde
inert avfall

0,1
7

0,03

0,2
0,9

0,003

0,3
0,2
0,2
2

Pkt2

74,8
0,0142

3,58
1,42

1,874
20,4

0,628
0,57

0,0272
0,284

<0,0001
0,000552
0,01126
0,00394

<0,00004
0,00866
0,532

0,00172
<0,0004
0,0103

L/S2
Pkt7

114
0,008
8,54
0,45
2,52
21,8

0,342
0,292

0,00492
0,1092

<0,0001
0,00019

0,2
0,00588

<0,00004
0,00446

0,384
0,00114
<0,0004
0,01222

Pkt 24+25

123,2
0,0114

14,6
1,114

4,5
45,6
4,94

0,0876
0,0262
0,1128

<0,0045
0,00039
0,0404

0,01942
<0,00004
0,01186

4,46
0,00272
<0,0004
0,01632

Riktvärde
inert avfall

0,5
20

0,04

0,5
2

0,01

0,5
0,4
0,5
4

Pkt2

264,7
0,0717

<7,3
7,216
4,279
24,77
1,520
6,146

0,0802
1,122

<0,0005
0,0015
0,087

0,0213
<0,0002
0,0263
0,9009
<0,006
<0,002
0,0584

L/S10
Pkt7

489,4
<0,04
19,02
2,086
5,282
27,68

0,6978
3,401

0,0193
0,4901

<0,0005
<0,0006
0,4491
0,0147

<0,0002
0,0089
0,6298

<0,0052
0,002
0,0636

Pkt 24+25

356,8
<0,043
40,31
2,549
9,829
64,31
11,01
1,521

0,1186
0,3453

<0,0074
<0,0008

0,15
0,0532

<0,0002
0,0237
7,4078
<0,007
<0,002
0,0539

4.5 Grundvatten

4.5.1 Metaller

Samtliga grundvattenprover som analyserats för metaller har filtrerats i fält genom 0,45

|im filter. Vid jämförelse med indelning av tillstånd för grundvatten överstiger Cd grän-
sen för "mindre allvarligt" i punkt 12 och Ni gränsen för "allvarligt" i punkt 9. Statens

Livsmedelsverk anger dricksvattenkriterium för Al till 100 |LLg/l som överskrids i punk-
tema 9 och 10 (SLV FS, 2001). För Co, Mo, V och W saknas svenska kriterier för

dricksvattenkvalitet. US EPA anger 200 j.lg/1 för molybden (US EPA, 2002) i dricks-
vatten vilket överskrids i punkterna 2,3, 9, 10,12, 15 och 20.

Punkterna 5a, 5b och 8 tenderar att ha bland de lägsta uppmätta halterna av metaller.
Punkterna 5a och 5b är tagna uppströms GEABs område. Röret i punkt 5a är placerat

med slitsarna på en djupare nivå för att provta från den djupare grundvattenytan. Slit-
sama på röret i punkt 8 är satt på en djupare nivå än i punkt 9 eftersom det under fältar-

betet upptäcktes två grundvattenytor. Skillnaden mellan dessa prover och andra grund-

vattenprover är dock inte markant. Analys av metaller från punkten 9 tenderar dock att

uppvisa de högsta halterna i grundvattnet.

Utlakningen av metaller fi-ånjord beror på markgeokemiska förhållanden som pH, re-

dox och jordart. Generellt sett gäller för de flesta metaller att lågt pH och liten tillgång
till syre främjar utlakningen. För att en utlakning skall kunna ske behövs tillgång till
infiltrerande vatten. Två av punkterna som provtagits för grundvattenanalyser befinner

sig under tak (12 och 15). Det vatten som provtas i ett grundvattenrör representerar inte

bara vatten som infiltrerat direkt ovanför provpunkten. Det finns mycket material upp-

ströms om provtagningspunkten och en grundvattenströmning under byggnaden kan
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dessutom laka det material som finns där. Det finns t ex relativt höga halter av Cd, Mo,

VochWipunktl2.

4.5.2 Organiska ämnen

Alifater, aromater och BTEX

Alifater, aromater och BTEX är analyserat på 11 grundvattenprover. Proverna har inte
filtrerats innan analys och de uppmätta halterna kan vara påverkade av att förorenade

partiklar finns i proven. I grundvattenprovema har endast toluen av BTEX-parametrama
detekterats i två punkter, 8 och 9, ej över tillståndet "mindre allvarligt" för förorenat

grundvatten vid föreorenade bensinstationer.

Aromater har detekterats i relativt låga halter i punkt 12.1 övrigt har gruppen tyngre
alifater (>C16-C35) detekterats i samtliga punkter utom punkt 20. Halterna varierar

kraftigt, utmärkande är punkt 9 där halten ligger långt över de andra, 1100 ng/1. Så hög
koncentration kan tyda på att det ej endast är analyserat löst fas utan även fas som är
adsorberat på partiklar eller fri fas som ej är löst i vattnet. I punkterna 3, 9 och 12 har
även något lättare alifater kunnat påvisas, i högre halter speciellt i punkt 9.

PAH

PAHer i grundvattnet har detekterats i 3 av 11 prover, i punkterna 2,12 och 20. Alla

halter i närheten av detektionsgränsema. De PAHer som har detekterats i alla tre punk-

ter är flouranten och pyren. I punkterna 2 och 12 har dessutom bens(b)flouranten och

bens(ghi)perylen detekterats. I punkt 2 har även bens(a)pyren detekterats. I punkt 2 in-

nebär detta sammantaget att halten cancerogena PAH i grundvattnet överskrider till-
ståndet "mindre allvarligt" för förorenat grundvatten.

Detektionsgränsema för PAH är relativt höga jämfört med de värden Naturvårdsverket
använder för indelning av olika tillstånd av förorenat grundvatten. Detta innebär att de-

tektionsgränsen för summaparametem cancerogena PAH ligger över tillståndsgränsen
"mindre allvarligt" för förorenat grundvatten.

PCB

PCB har ej detekterats i något av de två grundvattenanalyser som utförts, i punkterna 2
och 15.

4.6 Dagvatten

Undersökta dagvattensystem kan förutom att påverkas av föroreningar från marken ock-

så förorenas av avlopp eller dagvatten från olika verksamheter i området.

4.6.1 Metaller

Samtliga ytvattenprov som analyserats för metaller har filtrerats i fält genom 0,45 |Lim
filter. För jämförelse mellan analyser från dagvatten och ytvatten i punkt 26 med Natur-

vårdsverkets tillståndsindelning så gäller att i punkterna 4, 21 och 26 ligger samtliga
halter under "mindre allvarligt" tillstånd för förorenat ytvatten. Vid punkt 22 däremot är
tillståndet "måttligt allvarligt" för Ni och Pb, "allvarligt" för Cd och Zn, samt "mycket

allvarligt" för Cu. Kriterier för ytvatten saknas för Al, Co, Hg, Mo och W. Bedömning-
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en gäller som tidigare påpekats för ytvatten men i och med att dagvattnet transporteras

till Gullspångsälven finns potential för påverkan i ytvattnet.

För att kunna avgöra om det dagvatten som flödar ut i Gullspångsälven påverkas av

området vid GEAB, har vi försökt att jämföra halter upp- och nedströms. Bedömningar-

na försvåras dock av att dagvattensystemet ej är helt känt vare sig till utbredning eller
uppsamlingsområde. Eftersom vi inte har några kemiska analyser från punkt l har vi

inte någon referenspunkt för att undersöka eventuell påverkan från Koltoq)et.

Utifrån flödesmätningarna kan man se att flödet i punkt 21 är betydligt högre än i punkt
6.. Vi har gjort en jämförelse utan att korrigera för flödet och en jämförelse korrigerat
för det ökade flödet, se Figur 11. Korrigeringen sker under antagande att flödet i punkt 4
är lika stort som flödet i punkt 6 (eg. mindre flöde i punkt 4) och det endast tillkommer
rent vatten på väg mot punkt 21.

Om man inte justerar för ett högre flöde visar diagrammen att halterna minskar. Beaktar

man flödet tyder jämförelsen på att inga metaller tillkommer mellan punkterna 4 och 21,

dvs mängden förorening är ungefär densamma. Detta skulle kunna tyda på att systemet
ej samlar upp vatten från GEABs område men analysen är mycket osäker och detta

skulle behöva undersökas ytterligare för att få det bekräftat. Eftersom dagvattensystemet
ej är kartlagt kan man inte utesluta att det finns andra föroreningskällor än de under-

sökta områdena. För vidare kommentarer se avsnitt 6, Förslag till vidare undersökningar

och åtgärder.
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Figur 11. Haltjämförelser av metaller i punkterna 4 och 21.

4.6.2 Organiska ämnen

Alifater och aromater

Dagvattnet i punkterna 21 och 22 är analyserat med IR-analys, där summaparametrar av

extraherbara alifater, aromater och opolära alifater redovisas. Eftersom grundvattnen är
analyserade med annan metod är de inte direkt jämförbara. I dagvattenprovema i punk-
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tema 21 och 22 har man inte detektera! några extraherbara aromater. Halten opolära

alifater i punkt 22 ligger däremot långt högre än tillståndet "mycket allvarligt" från Na-
twvårdsverkets tillståndsindelning för ytvatten. Tillståndet för "mycket allvarligt"
(>1 mg/1) överskrids med 120 gånger.

4.7 Sediment

Sedimentet har insamlat från dagvattensystemea i undersökningsområdet. Det är viktigt

att notera att föroreningarna i sedimenten inte endast behöver härstamma från marken

utan det kan finnas andra källor som bidrar. Sedimenten i punkt 22 har helt andra fömt-

sättningar för att fastlägga föroreningar än sedimenten från punkterna 4 och 21.1 punkt

22 är sedimentet finkomigare och har en högre halt av organiskt material och generellt i

provtagningarna ses högre halter i punkt 22 än i de andra proverna från punkt 4 och 21.

Det saknas relevanta bedömningsgrunder för den typ av sediment som provtagits och
analyserats. Därför har endast en inbördes jämförelse genomförts och uppenbart höga

värden kommenterats.

4.7.1 Metaller

Sedimentprover är insamlade i tre punkter: 4, 21 och 22. Halterna i punkt 22 skiljer sig

iran halterna i punkterna 4 och 21 (Tabell 8) genom att vara l till 3 tiopotenser högre.

Tabell 8. Halter av metaller i sedimentprover.

Metaller
Al
As
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Sr
v
w
Zn

Pkt4
78100
2,18

0,135
5,93

9,92

11,7
17400
<0,04

293
13,5

7,3
8,29

20,1

16,5

71,1

41,5

Pkt21
64500
1,67

0,29

6,46

21
18,6
8750
<0,04

149
61,1

11,4

20,9

9,94

15,7

41,5

72,7

Pkt22
45800
66,5

62,5
263
865
497
74300
2,99
700
3940
1240
4470
35,9
143
1060
11800

4.7.2 Organiska ämnen

Alifater och aromater i sediment

IR-analyser är utförda på sediment i två punkter, 21 och 22, där halterna av totalt extra-

herbara aromater låg under detektionsgräns. Halterna av opolära alifater samt totalt ex-
traherbara alifater skiljer sig markant mellan de båda punkterna, med halter ca 2-3 tio-

potenser högre i punkt 22. I punkt 22 är halten opolära alifater 110 gram/kg TS, vilket
får betraktas som mycket högt. Det finns dock inte någrajämförelsehalter för dessa pa-

rametrar.
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PAHochPCB

PAH är analyserat i 2 punkter, 21 och 22. Alla PAH har detekterats förutom acenafty-

len. PCB är endast provtaget i punkt 22 där man kan konstatera en förekomst av PCB.

Organisk halt i sediment

I provet från punkt 21 är TOC bestämt till 1,1%. Glödförlust bestämdes i provet från
punkt 22 till 16%.

5 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING

Risk ses ofta som en kombination av sannolikheten för en händelse och konsekvensen

av samma händelse. Den händelse som normalt avses vid förorenade områden är att en

viss förorening når en specificerad mottagare. Konsekvensen är den skada som förore-
ningen kan utlösa hos mottagaren. Man kan beskriva risken med hjälp av en schematisk

figur, Figur 12. För att en risk skall uppstå måste det finnas en källa till förorening,
transportvägar till den specificerade mottagaren måste föreligga samt, föroreningen

måste orsaka en skada hos mottagaren. Om den beskrivna händelsekedjan är bruten i
något led så är risken lika med noll, om inte förutsättningarna förändras med tiden. NVs

modell för att beräkna riktvärden i mark bygger på samma resonemang, där allt räknas

bakåt till en acceptabel koncentration i marken.

K - Källa T - Transport M - Mottagare

Figur 12. En kedja av händelser som schematiskt beskriver riskbegreppet.

Den förenklade riskbedömningen här begränsas till att jämföra halter i marken med ge-

nerella riktvärden. Bedömningen görs för två olika mottagare, människor som vistas på

platsen (humantoxikologisk del) och jordens ekologiska funktion (ekotoxikologisk del).
För uppdelningen av de generella riktvärdena, se Bilaga 5 (NV, 1997b). Dessutom görs

en preliminär bedömning av transportmöjligheterna till Gullspångsälven bl a med an-

ledningen av att Gullspångslaxen är särskilt skyddsvärd. Förenklad riskbedömningen
görs för fyra områdena: GEAB, Göta Holme, Koltorpet och Inloppskanalen. En samlad
bedömning görs också eftersom Gullspångsälven kan ta emot föroreningar från alla fyra
områden. I Figur 13 visas en schematisk bild över den förenklade riskbedömningen i

Gullspång.
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Figur 13. Sammansatt bild över källor, mottagare och transportvägar. Beteckningen
MSK och EKO betecknar mottagare i form av människor respektive ekologiska system.

5.1 Området Gullspångs Elektrokemiska AB

GEABs område utgörs både av naturliga jordar och fyllnadsmassor varav en del av fyll-

nadsmassoma består av slagg, främst norr om byggnaderna vid punkt 18. De mätningar

och utvärderingar som är gjorda av analyser på prover från GEABs område i Gullspång
sammanfattas i Tabell 9. Nyckel till de använda symbolerna följer under tabellen. De

medier där man kunnat detektera de högsta halterna av de flesta ämnen är dels i ytjord-

prover, samt i sediment vid punkt 22. Mätvärden i grundvatten och dagvatten är stick-

prov men även här är halterna i höga i vissa punkter.

För att göra en förenklad riskbedömning har riktvärdena delats upp m a p humantoxi-
kologiska och ekotoxikologiska värden, som är styrande för olika ämnen (Bilaga B 1:1 i

NV, 1997b). Känsligheten på området, d v s i vilken grad människor exponeras bedöms

som måttlig till stor. Bedömningen grundas på att människor arbetar på området samt att

området endast är inhägnat till en begränsad del. Det ekologiska skyddsvärdet för jorden
på området bedöms som litet eftersom det är ett område som sedan länge är påverkat av

industriell verksamhet. Skyddsvärdet på Gullspångsälven bedöms däremot som mycket
stort.

Med avseende på hälsorisken för människor på området bedöms det föreligga hög risk
för påverkan av Ni, tyngre alifater (>C16-C35) och cancerogena PAH. Det bedöms fö-
religga viss risk för påverkan av As, Pb och PCB. Övriga analyserade ämnen bedöms

utgöra låg risk på GEABs område för påverkan på människors hälsa.

En mycket hög risk för påverkan på jordens ekologiska funktioner i GEABs område
bedöms föreligga för Cr, Cu och Ni. Det bedöms föreligga hög risk för påverkan av Co,
Pb och tyngre alifater (>C16-C35). Viss risk för påverkan av As, Cd, Zn och cancero-

gena PAH bedöms föreligga. Som nämnts innan kan dock skyddsvärdet på jorden ses

som litet och en lokal hög påverkan kan accepteras.

Molybden och wolfram ses preliminärt förekomma i höga halter men någon slutsats om
vilka hälso- och miljörisker detta innebär kan inte dras i detta skede. Ämnenas grund-

läggande miljö och hälsofarlighet bör bedömas för att en fördjupad riskbedömning ska
kunna avgöras.
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Från Tabell 9 framgår att de ämnen som detekterats i högre halter i grundvattnet är Cd,

Ni, V, Mo, W och alifater. Dessa ämnen samt Cu, Zn, och Pb har detekterats i högre
halter i dagvattnet. Samtliga uppräknade ämnen tillsammans med resterande metaller

(As, Co, Cr och Hg), PAH och PCB detekteras även i sedimentet i punkt 22. Detta kan

ses som en indikation på uttransport från området men det kan även finnas andra källor

än marken som ger upphov till halter i dagvatten och sediment, t ex pågående verksam-

heter. Sammantaget bedöms transportmöjligheterna från området som mycket goda,

framför allt genom dagvattensystemet, men även genom ett visst grundvattenflöde.

Tabell 9. Sammanfattande tabell över påverkansgraden vid och från GEABs område.

Förklaringar, se nedan.

Ämne

As
Cd
Co
Cr
Cu

w
Ni
Pb
v
Zn
Mo
w
Alifater

Latta{>Cfr.C16)
Tunga (>C16-C35)

Aromater
Lätta .I>C8-C10^

Tunga (>C10-C35)
BTEX
PAH (cancerogena)
PCB
Cyanid

Ytjord
MSK

-/+

+

-/+

_u_
_u_

o
+

o

o
+

-/+

EKO
-/+

-/+

+

++

++

++

+

-/+

s:
s:

o
+

o

-/+

()

Djupare
MSK

o

_LL
_LL

x
x

x

x

x
+

-/+

x

ord
EKO

o

-/+

x
x

x

x

x

Grundvatten

-/+

-/+

-/+

++

ZL
-/+

+

o

o/-

o/-

o/-

x

Nyckel:
0: undersökt men ej detekterat - bedöms som mycket liten risk för påverkan
-: låga halter eller halter detektera! i väldigt få punkter - bedöms som liten risk för påverkan
+ : höga halter - bedöms som stor risk för påverkan
+ + : mycket höga halter - bedöms som mycket stor risk för påverkan
x : ej undersökt eller väldigt få uppgifter - kan ej bedömas, vidare undersökningar krävs
( ): inga riktvärden att jämföra med - bedömningen är en uppskattning där vidare undersökningar krävs
för att göra en bättre bedömning.

5.2 Göta Holme

Vid Göta Holme utgörs fyllnadsmassorna till största delen av slagg. Slaggprover har

tagits från två provgropar. Jordprover, dvs annat material än slagg, har endast tagits i
en punkt. Slaggen är täckt av jord med grästäcke. Känsligheten på området är stor efter-

som det är ett grönområde med bland annat fotbollsplan. Skyddsvärdet på jorden be-
döms som måttligt eftersom det är ett skapat område utan speciellt skyddsvärda eko-

system.
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För människor som vistas på området bedöms slaggen utgöra en låg risk. Anledningen

till bedömningen är att de exponeringsvägar som antas i riktvärdesmodellen (Direkt
intag av jord, Hudkontakt med förorenad jord, Inandning av damm samt Inandning av

ångor inomhus) till stor del hindras av att området är täckt av gräsmatta. Dessutom är

NVs generella riktvärde ej framtagna för slagg vilket gör att det är tveksamt att jämföra
med dessa värden. Laktestema visar att även om höga totalhalter förekommer innebär

inte detta nödvändigtvis att ämnena frigörs från slaggen. Kommentaren gäller för alla

områden med slagg.

I den genomförda undersökningen harjordtäcket ej analyserats specifikt. Risk för på-

verkan av människors hälsa m a pjordtäcket kan således ej bedömas utifrån genomförd

provtagning.

Avseende risken för påverkan på jordens ekologiska funktioner vid Göta Holme kan den

ej bedömas p g a för få prover. Som nämnts innan kan dock skyddsvärdet på jorden ses
som måttligt.

Den slagg vid Göta Holme som ligger under högsta grundvattenytan är exponerad i
mycket högre grad för utlakning än den slagg som ligger ovan grundvattenytan. Detta

beror på skillnaden i vattengenomströmning. För den slagg som ligger ovan grundvat-

tenytan är vattengenomströmningen endast beroende på infiltrerande nederbörd. För den

slagg som ligger under högsta grundvattenytan kan vattengenomströmningen förväntas

vara betydligt högre och slaggen under gmndvattenytan blir således utsatt för utlakning
i betydligt högre grad.

Transportmöjligheterna från området är mycket stora på grund av de vattenståndsvaria-

tioner som uppstår till följd av kraftverkets vattenreglering och det genomsläppliga ma-
terialet.

5.3 Koltorpet

Koltorpet är en mindre deponi och de deponerade massorna är betydligt mer heterogena

än vid Göta Holme och Inloppskanalen. Det är främst slagg som har provtagits vid
Koltorpet vilket betyder att proverna ej kan ses som representativa för allt det material

som är deponerat på Koltorpet. Täckningen av massorna är sämre utförd och deponerat
material kan tydligt ses vid ytan och i deponins slänter på flera ställen och motsvarar ej

dagens stränga krav på täckning av deponier. Känsligheten på området är måttlig till
stor eftersom det är ett helt oinhägnat område mitt i Gullspångs samhälle. Skyddsvärdet
för jorden bedöms som litet eftersom området utgörs av en deponi.

Risk för påverkan av människors hälsa kan ej bedömas utifrån genomförd provtagning,

d v s en provpunkt. Med avseende på risken för påverkan på jordens ekologiska funk-

tioner vid Koltorpet gäller som ovan att en bedömning ej kan göras p g a för få analyser.

För att kunna göra en förenklad riskbedömning m a p påverkan på människors hälsa och
jordens ekologiska funktioner krävs även en annan typ av provtagning än den som

gjorts här, se vidare avsnitt 6.

Transportfömtsättningama från Koltorpet bedöms som mycket stora, framför allt genom
dagvattensystemet. Gmndvattenflöde från området är ej kartlagt. För slaggen gäller att

vattenströmningen genom massorna är relativt liten vilket begränsar utlakningen. Förut-
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om metaller har även PAH och tyngre alifater (>C16-C35) kunnat påvisas i gmndvatt-

net vilket ger klara indikationer om att andra ämnen finns i fyllnadsmaterialet.

5.4 Inloppskanalen

Vid Inloppskanalen utgörs fyllnadsmassorna av slagg och sprängsten. Slaggprov har

tagits från en provgrop. Jordprover har inte tagits i någon punkt. Slaggen är täckt av jord
med gräs. Känsligheten på området är måttlig eftersom det är ett inhägnat grönområde.

Skydds värdet på jorden bedöms som litet eftersom det är ett utfyllt område på kraftver-
kets tomt.

För människor som vistas på området bedöms slaggen utgöra en låg risk. Anledningen
till bedömningen är liksom vid Göta Holme att de exponeringsvägar som antas i rikt-

värdesmodellen (Direkt intag av jord. Hudkontakt med förorenad jord, Inandning av
damm samt Inandning av ångor inomhus) delvis hindras av att området är täckt av

gräsmatta.

I den genomförda undersökningen har liksom vid Göta Holme, jordtäcket ej analyserats

specifikt. Risk för påverkan av människors hälsa m a pjordtäcket kan således ej bedö-
mas utifrån genomförd provtagning.

Avseende risken för påverkan på jordens ekologiska funktioner vid Inloppskanalen kan

den ej bedömas p ga för få prover. Som nämnts innan kan dock skyddsvärdet på jorden
ses som litet.

Transportmöjligheterna från området är svåra att bedöma från den utförda undersök-

ningen. Om endast regnvatten som infiltrerar ger upphov till utlakning så kan en låg

vattenströmning genom fyllnadsmassorna förväntas i den gamla inloppskanalen.

5.5 Samlad bedömning

En samlad bedömning görs med tanke på Gullspångsälven som bedöms ha ett mycket

högt skyddsvärde och får ta emot vattenflöden från alla fyra områden oavsett om det är

frågan om dagvattenflöden eller grundvattenflöden. De tydligaste utloppen för dagvat-

ten finns vid punkterna 21 och 22. Dessa dagvattensystem antas samla upp vatten från
Koltorpet respektive GEABs område och leda ut vattnet i den gamla utloppskanalen.

Det vatten som kan strömma genom fyllnadsmassorna vid Inloppskanalen mynnar också
i den gamla utloppskanalen. Sammantaget gör detta att det finns tre vattenutflöden till

den gamla utloppskanalen förutom ett eventuellt utflöde av grundvatten.

Vid punkt 26 och en bit längs med strandkanten finns en tydlig utströmning av grund-

vatten från fyllnadsmassorna ut i älven. Utspädningen av vatten sker här i betydligt hög-
re grad och med ett snabbare tidsförlopp än i den gamla utloppskanalen. Det vatten som

strömmar ut här transporteras dock genom slaggen och har goda möjligheter att föra ut
metaller från slaggen till älven.

Det bedöms att de föroreningar som transporteras ut från alla fyra områdena till slut

kommer att nå Gullspångsälven och att det finns goda transportmöjligheter ut till älven.
För metaller bedöms den största källan vara slaggen som finns på alla fyra områden

samt metaller i jorden på GEABs område. För påverkan av organiska ämnen bedöms
GEABs område och Koltorpet kunna bidra i störst grad.
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För att kunna bedöma hur stor effekt uttransporten kan ha på det akvatiska livet i Gull-

spångsälven krävs en samlad beräkning på mängden föroreningar som kan transporteras

ut till älven samt vilken utspädning av dessa som kan förväntas. Overslagsberäkningar

på metallhalter i vattenflöden till älven har gjorts i Bilaga 6, vilket visar på låga halter i
Gullspångsälven. Det är dock viktigt att poängtera att det endast rör sig om preliminära

beräkningar. Beräkningar som har gjorts är för l) utlakning från en uppskattad total
mängd slagg och 2) utlakning från den speciellt utsatta slaggen vid Göta Holme. Beräk-
ningar på utlakning av ämnen från jorden vid GEABs område har ej gjorts, vilket är en
process som sker samtidigt med l) och 2). Den sammanlagda påverkan från flera för-

oreningar och påverkan från organiska ämnen har inte heller beaktats.

Sammanfattningsvis bedöms slaggen ej utgöra ett akut bekymmer. Man kan dock inte
utesluta att det finns en viss risk for påverkan på Gullspångsälven p g a att det finns så

stora mängder slagg och att utlakade metallmängder kan vara stora. Laktestema visar på

halter som inte skiljer sig mycket från naturmaterial förutom för krom och till viss del
kobolt. Jämförelser med kriterier för inert avfall pekar ut krom och molybden som de

ämnen som överskrider haltkriteriema.

5.6 Osäkerheter

I genomförd riskbedömning finns osäkerheter, vilket också lyfts fram i benämningen,
"att bedöma en risk", d v s att bedöma vad som kan inträffa.

Halter

Riskbedömningen påverkas av hur höga halter det är på området. Dejordprover som är

tagna är insamlade som samlingsprover över en viss mäktighet. Det finns en tydlig trend
i de redovisade proverna på GEABs område att det är högre halter i de ytliga samlings-

proven än i de djupare. Om föroreningen är applicerad på ytan och ej i form av redan
förorenat fyllnadsmaterial kan föroreningarna ligga relativt koncentrerat över ett mindre

djup och således kan halterna vara mycket högre i de översta centimetrarna, vilket är
viktigt ur riskbedönmingssynpunkt. Det är främst halterna i det övre markskiktet som

människor som vistas på platsen exponeras för i form av inandning av damm samt intag
av jord. På GEABs område är det troligt att mycket av metallföroreningama är applice-

rade på ytan t ex i form av spridning av rökgaser och från tillfälliga upplag, speciellt i de
områden där det ej finns något fyllnadsmaterial. För områden med slagg kan man inte
förvänta högre halter vid ytan. Fömtom osäkerheter i djupled är utbredningen av förore-

ningar osäker eftersom få prover har tagits över stora heterogena områden som GEAB

och Koltorpet.

Rikt\'ärden

De generella riktvärdena är framtagna för att göra förenklade riskbedömningar. Plats-

specifika riktvärden för Gullspång kan ligga över eller under de generella. Dessutom

finns ej generella riktvärden tillgängligt för alla ämnen vilket gör att en riskbedömning
ej har kunnat utföras för dessa.
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Mängder

Mängden av föroreningar i jord är ej bedömt i föreliggande utredning, vilket spelar en
stor roll vid en fördjupad riskbedömning. Den uppskattade mängden slagg i Bilaga 6 är
mycket osäker. Mängden uttransporterade föroreningar som når Gullspångsälven är en
mycket viktig faktor för att bedöma möjlig påverkan på det akvatiska livet i älven.

Transport

Riskbedömningen påverkas i hög grad av de transportförutsättningar som finns från de
olika områdena. Grundvattenflöden och dagvattenflöden är inte helt kända i området.

Hur lättrörliga de olika föroreningarna är beror på jordens beskaffenhet m a p pH, syre-

tillgång, innehåll av organiskt material, oxider och dess komstorleksinnehåll m m. Det
kan också finnas andra källor till föroreningar i dagvattnet än de undersökta områdena

beroende på dagvattensystemens uppsamlingsområde.

6 FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Syftet med de föreslagna vidare undersökningarna är att minska osäkerheten i en risk-

bedömning av området, både för de enskilda områdena och en samlad bedömning. Som

konstaterades i avsnitt 4.2.1 påvisar frågeformuläret i Bilaga 2 att generella riktvärden ej

är tillämpbara för en förenklad riskbedömning i området och att det bör utföras en för-
djupad riskbedömning. För att kunna göra detta föreslås bland annat undersökningar

enligt nedan.

6.1 Samlad bedömning

I en samlad bedömning finns det 3 övergripande frågeställningar som bör utredas:

l. Att bedöma totala mängder föroreningar som transporteras ut i Gullspångsälven.
2. Att kartlägga de viktigaste transportvägama till Gullspångsälven.

3. Om slagg bedöms vara den viktigaste källan för metaller till Gullspångsälven bör
fördjupade undersökningar av slaggens lakegenskaper göras med representativ

provtagning samt utförande av kolonnlakningstester.

För att utreda punkt l föreslås att ett kontrollprogram för analys av föroreningar i dag-

och grundvatten utformas för att kunna kartlägga de mängder av föroreningar som

transporteras till Gullspångsälven. Sedimentprovtagning på ackumulationsbottnar i
Gullspångsälven bör övervägas för att kunna konstatera påverkan.

För att utreda punkt 2 föreslås att dagvattensystemens uppsamlingsområden, kapacitet

och påverkan från andra punktkällor klarläggs. För att kartlägga dagvattensystemen kan
bl a spårämnesförsök utföras. Tidsserier över grundvattennivåer, sammantaget med tids-

serier över nederbörd, dagvattenflöden och Gullspångsälvens vattennivå borde kunna ge

en bättre bild över transportsystemen för föroreningar från de olika områdena. En för-

djupad konceptuell modell över de hydrauliska förhållandena i området behöver också
utvecklas. Genom detta bör man kunna identifiera den viktigaste källan som kan ge

upphov till föroreningar i Gullspångsälven.
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Följande osäkerheter eller avvikelser från fömtsättningar för beräkning av generella
riktvärden bör utvärderas:

- pH högre än 7 i grund och ytvatten,

- fömtsättmngama för damning och

- ev samverkanseffekter mellan det stora antalet ämnen med förhöjda halter.

6.2 Området Gullspångs Elektrokemiska AB

För att bättre kunna bedöma hälsoriskerna vid GEABs område bör man dels undersöka
jorden noggrannare i djupled (särskilt den ytliga jorden), dels ta prover i flera punkter
för att kunna avgränsa delområden som är mycket förorenade och delområden som är

mindre förorenade. En särskild provtagningsstrategi bör utarbetas för detta syfte. Halten

organiskt kol i jorden är en viktig parameter för att bedöma mobiliteten hos metaller och
andra föroreningar och bör undersökas.

I den utförda undersökning har endast totalhalten av krom analyserats, dvs analysen

har ej varit uppdelad på CrIII och CrVI. CrVI är farligare än CrIII och man behöver
undersöka fördelningen mellan dessa två i en detaljerad undersökning. Ar det främst

CrVI som föreligger kan betydligt lägre halter i marken accepteras än om främst CrIII
föreligger. Detta gäller även för slaggen.

Mycket höga metallhalter föreligger i ytliga jordlager och platsspecifika riktvärden bör
tas fram för Ni, As, Pb, cancerogena PAH, tyngre alifater (>C16-C35) och PCB. En
grundläggande bedömning av molybdens och wolframs miljö- och hälsofarlighet be-

hövs utföras innan riktvärden tas fram för dessa ämnen.

Dagvattensystem och grundvattenflöde bör utredas för att kunna bedöma den potentiella

uttransporten av föroreningar från området.

I en fortsatt undersökning bedöms att PID-mätningar inte tillför mycket information

eftersom ämnen som kan detekteras av ett PID-instrument endast har uppvisat låga hal-

ter i den första undersökningen. XRF-mätningar kan ge bra översikt, men bör göras på
siktat material och utrensning av metallspån för att få så tillförlitliga analyser som möj-
ligt.

6.3 Göta Holme

Ytjorden är bristfälligt undersökt beträffande risken för människor som vistas på områ-
det. I bedömningen har den setts som ett skyddande skikt för slaggmassoma.

För den slagg som ligger vid Göta Holme gäller speciella förutsättningar för utlakning
då älvens vatten strömmar in och ut i massorna regelbundet och ger upphov till en starkt

fluktuerande grundvattenyta. För att kunna göra en fördjupad riskbedömning för områ-
det vid Göta Holme bör man utreda den totala mängden slagg över och under grundvat-

tenytan samt hur stor vattengenomströmning som sker i massorna.

Området påvisar sättningar och slaggens vittringsbenägenhet har ej undersökts, dvs om

slaggpartiklar transporteras ut till älven. Förutsättningarna för partikeltransport finns i

och med höga vattenflöden i slaggen och stora porer och det kan vara relevant för den

totala metalltransporten ut i Gullspångsälven.
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6.4 Koltorpet

För att utföra en bättre grundad riskbedömning vid Koltorpet bör man i ett första skede

utforma ett kontrollprogram för att kartlägga uttransporten av föroreningar från området

(liksom punkt l under avsnitt 6.1). Man bör dessutom överväga att utreda vidare vilka

föroreningar som är aktuella i området och hur mycket människor kan exponeras för

dessa föroreningar eftersom en sådan bedömning ej har kunnat utföras utifrån den utför-

da undersökningen.

6.5 Inloppskanalen

Ytj orden är bristfälligt undersökt beträffande risken för människor som vistas på områ-
det. I bedömningen har den setts som ett skyddande skikt för slaggmassoma.

För en bättre bedömning av påverkan från slaggen vid Inloppskanalen bör utredas hur

stort flöde som strömmar igenom materialet. För att göra detta krävs information om
värmelagrets utformning och vattenomsättningen i slaggen.

6.6 Förslag till direkta åtgärder

Sedimenten i diket vid punkt 22 bör grävas bort eftersom halterna är så höga här att de
utgör en direkt hälso- och miljöfara. Det är inte speciellt stora mängder sediment
(<5 m3) så kostnaderna bedöms inte överstiga miljönyttan.

Mycket höga halter av opolära alifater analyserades i dagvattnet. Nya prover bör tas så

snart som möjligt för att analysera förekomsten av olja i dagvattnet. Utifrån resultatet

från en sådan provtagning bör man fatta beslut om en oljeavskiljare skall installeras.

6.7 Övrigt

Rökgasfiltret installerades efter att verksamheten hade varit i gång i nära 60 år. Under

dessa år har rökgasema spridits med vinden i Gullspångs samhälle. I den här undersök-

ningen har inga prover tagits utanför de fyra omnämnda områdena i samhället. För att
utreda en eventuell påverkan på omkringliggande områden kan man utföra metallanaly-
ser på jord insamlade från ytan i den vanligast rådande vindriktningen.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Regionkontor Göteborg

Jenny Norrman

Projektledare

36 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

7 REFERENSER

Anonym. Historik över Gullspångs elektrokemiska AB 1907-1957 samt en återblick på
äldre tiders järnhantering i Gullspång.

Bjurling, O., 1981. Gullspångs Kraftaktiebolag 1906-1981. Ett kraftföretags historia
under tre kvartssekel. Ljungföretagen. Örebro. Sweden.

Blomberg, A., 1904. Beskrifhing till kartbladet Skagersholm. Serie Aa, no. 128. Sveri-

ges Geologiska Undersökning. Stockholm. Sweden.

2003/3 3/EG. Mottagningskriterier vid avfallsdeponier. Europeiska Unionens råd. Be-
slut. http://europa.eu jnt/eur-lex/sWdat/2QQM_011/1 011200^

Gullspång Kommun, 2001. Ansökan om bidrag till miljöteknisk markundersökning.

Johlander, A. & P. Nyberg, 2002. Lax- och öringsbeståndet i Gullspångsälven och Klar-
älven, pp 46-51.1 Vänern - Årsskrift 2002. Redaktör A. Christensen. Rapport nr 22.
Vänerns vattenvårdsförbund.

Lindblad, H., 1973. Utlakningsförsök. Inkom Länsstyrelsen i Skaraborgs län, plane-

ringsavdelningen 27 feb 1973.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2001. PM: Verksamhet på/vid Gullspångs Elek-
trokemiska AB.

NV, 1997a. Development ofgeneric guideline values. Model and data used for generic

guideline values for contaminated soils in Sweden. Engelsk text. Rapport 4639. Natur-

vårdsverket.

NV, 1997b. Generella riktvärden för förorenad mark. Beräkningsprinciper och vägled-
ning för tillämpning. Efterbehandling och sanering. Rapport 4638. Naturvårdsverket.

NV, 1997 c. Bakgrundshalter i mark. Halter av vissa metaller och organiska ämnen i jord

i tätort och på landsbygd. Efterbehandling och sanering. Rapport 4640. Naturvårdsver-

ket.

NV, 1998. Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer. Rapport 4889. Natur-

vårdsverket. Svenska Petroleum Institutet.

NV, 1999a. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för

miljökvalitet. Vägledning för insamling av underlagsdata. Rapport 4918. Naturvårds-

verket.

NV, 2000. Environmental Quality Criteria - Lakes and Watercourses. Report 5050.

Swedish Environmental Protection Agency. Stockholm.

SGI, dnr 1-9601-026, SGI dnr 3-9608-418.

37 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

SLV FS 2001:30. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Statens livsmedels-

verks författningssamling. Livsmedelsverket.

US EPA, 2002. 2002 Edition ofthe Drinking Water Standards and Health Advisories.
EPA 822-R-02-038. Office ofWater. U. S. Environmental Protection Agency. Wash-

ington,DC. http://www.epa.gov/waterscience/driaking/standards/dwstandards.pdf

WSP, 2002. Elektro 6 m fl, fd Gullspångs Elektrokemiska, Gullspångs kommun. Mil-

jöteknisk markundersökning. Uppdrag nr: 10019819. WSP Samhällsbyggnad.

38 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

BILAGA 1. KARTA ÖVER GULLSPÅNG OCH PROVTAGNINGSPUNKTER.

39 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR FÖR ANVÄNDANDE AV GENERELLA
RIKTVÄRDEN l MARK.

NV, 1997b. Generella riktvärden för förorenad mark. Beräkningsprinciper och vägled-

ning för tillämpning. Efterbehandling och sanering. Rapport 4638. Naturvårdsverket.

Bilaga 3: Frågeformulär for att bedöma om de generella

riktvärdena kan användas

Frågeformuläret nedan kan användas som en del i den förenklade risk-

bedömningen, där man skall bedöma om förutsättningarna på objektet medger att

ett generellt riktvärde kan användas. Utförligare beskrivning om hur detta görs

finns i kapitel 6.

Om svaret på alla nedanstående frågor är "ja/stämmer" kan riktvärdet användas.
Om svaret på någon fråga är "nej/stämmer inte" skall man skriva ner de
förutsättningar som istället gäller för objektet och göra en bedömning av hur

viktig parametern är. Eventuellt kan nktvärdet användas. Om svaret på många av
frågorna är "nej/stämmer inte" bör man inte använda riktvärdet utan istället göra

en fördjupad riskbedömning. Om svaret är "vet ej" på många utav frågorna är det

motiverat att utföra ytterligare faltundersökningar på objektet.

Rräga — :Ja/TO!|s?mmer [Vet ]g
*slfflniner!!|' infe |' ej

T^Né

r-rt-
l.eliermjljör Kl

II •. De föroreningar som'^sjiåobjéktBtharlnga kända eller
l missiänMa:samvérkariSeff§l<ter. ":- . = - x

Om detta inte stämmer, vilka Sr samverkanseffektema?

•^ ^.

^ill y<: Detgi^^élla^lktväfdet^n anvåndasjfi^ ävjBrorenirigarstillgängli9liefiNifspiai"l"90ch
ypptacreftersGtn det i be^knmggn^ritas^t(jall^^lys^^=f^l<^ oblekt Mit

i^dä>m.,g&neretlfö?©rde användskvJlk9t:ikan<tnQt)Vi?rs^in|iÖ[ä]iipa!;l riskbédöimnlngi j

JV j ^rtialten^organisll^olti-joFclen: överge | j j
t . ' — . - '.T- ••-i-:,'1!'"^ ^ä;_^^-^.^ ^'.^-^ ^^'._ ••^^_'.__ ^.^.^.^ -^?._^ ^ ,:-.• _ •\-'- -, ^ ^^ •^ .. • - - ., ^J- -—.. - ^ - .. l_L

Om nej, vilken är halten organiskt kol [jorden?

V j ®nKM, ÄP^tspädnmgen mellan poryatten oc?grar^ ' 'f
l närbelägen brunn större äalSJgänger1? - V^^.^-nA,,^.:,

^J .Fön^MKNLGV ÄiB.itspädmngen ?e[jan pon/^tten och gruncfyaitt^i.Kl,
;- näitidägenbri.innrsförre^mSO gånger? .°

Om nej, hur stor bedöms utspadning mellan porvatten och grundvatten vara?

^r
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fortsättning. Fråga
J Nej/ F

Ja/ I stämmer ^ Vet
stämmer-j. inte j1 e'[

^l—l Är'utépäar«ngén?mellari.grundvatfen och yt\/attén;s®rre äo"(/4000?

Om nej, hur stor bedöms utspädning mellan grundvatten och ytvatten vara?

l^.^iw^tL.MM.^I.irt^^^^

VII ' Är hajjen förorenad jord i ^teIuften?mlndre^n4Q<|jg/m^ ' . ^

Om nej, vilken halt förorenad jord finns i uteluften?

VIII J Äri markens surHetsgrad^tiarrpR 5^ l ^ T •3 i ^

Om nej, på vilken nivå ligger pH i marken?

^fe^(^^^,.1h^
IX Stämmer någon wnieitre^markänvändningsalfemattvén KM,

M.KM <3V é1ler,MKM mfed ötijéktets markanvändnings med avseende j
^pä exponenngsanf^ganden i ijag och Hnanrrtjcten7

Om ja, vilket markanvändningsalternativ stämmer (ringa in)

i x
KM MKM GV MKM

Om nej» vilka exponeringsvägar är eller kommer att bli aktuella?

+ 'w^A ^ ^Yk

&C. Tpä öt^ektet finhs-irvteTOanntsfäir médi3vanliga1evnac}sså{ÉSQm
^ ] ökaRexponerjngsriskénSvsevärt^ g •:i:;;i: i^ x

___._!._

Om detta inte stämmer, vilka levnadssätt och exponeringar är aktuella ?

ft^^y;^,,
Xig 5:l^,^^t|nngioteKat}sJ§|^l|j^o{ade^a

sk^lsvärdaie^systéro^rnkaff ex^i^as^ te^^ x
•~-T-

l

Om detta inte stämmer, vilka känsliga ekosystem eller arter finns?

AAp.^tkx^

£^Se^K:sS'^'^^S^^SBS^KS^,^SissätxäaES^3e^aBISS.åä^^Si^eiS£3i^^
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BILAGA 3. METALLER l JORD MED RIKTVÄRDEN, REDOVISNING PÅ
KARTA.

As, ytprover [mg/kg TS]

O O to 5

• 5 to 15

^| 15 to 40

40 to 154

Figur 14. Arsenikhalter i ytjordprover.

312 ^O / S,
-1 '—",-.' ^

As, djupa prover [mg/kg TS]

Q O to 3
• 3 to 15

16 to 40

T"l l T

Figur 15. Arsenikhalter i djupare jordprover
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Cd, ytprover [mg/kg TS]

O O to 0.27

• 0.27 to 0.4

• 0.4 to 1

^ 1 to 12

12 to 129

Figur 16. Kadmmmhalter iytjordprover.

Cd, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 0.1

• 0.1 to 0.4

• 0.4 to 1

1 to 12

Figur 17. Kadmiumhalter i djupare j ordprover.
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J-

Co, ytprover [mg/kg TS]

O O to 6

• 6 to 30

• 30 to 60

^ 60 to 260

1031

Figur 18. Kobolthalter i ytjordprover.
Jl l l L

Co, cjupa prover [mg/kg TS]

O O to 6

T"l l—l—T
Figur 19. Kobolthalter i djupare j ordprover.
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Cr, ytprover [mg/kg TS]

O O to 22

• 22 to 120

^ 120 to 250

250 to 4500

Figur 20. Kromhalter i ytjordprover.

prover [mg/kg TS]

O to 20

20 to 120

120 to 250

250 to 657

1l T

Figur 21. Kromhalter i djupare jordprover.

46 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

Cu,ytprover [mg/kg TS]

O O to 22

• 22 to 100

^ 100 to 200

200 to 1820

1—ll T
Figur 22. Kopparhalter i ytjordprover.

Cu, cjupa prover [mg/kgTS]

O O to 12

• 12 to 100

^| 100 to 200

200 to 280

-ll T

Figur 23. Kopparhalter i djupare jordprover.
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Hg, ytprover [ug/kg TC]

O O to 50

• 60 to 1000

• 1000 to 6000

6000 to 7000

T"l l—l—T
Figur 24. Kvicksilverhalter i ytjordprover.

Hg, djupa prover [ug/kg TSJ

O O to O

• O to 1000

• 1000 to 5000

5000 to 7000

"1l T

Figur 25. Kvicksilverhalter i djupare j ordprover.
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Figur 26. Nickelhalter i ytjordprover.

Ni, ytprover [mg/kg TS]

O O to 14

• 14 to 35

<» 35 to 150

^ 150 to 200

6521

Ni, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 14

• 14 to 35

• 35 to 150

^ 150 to 200

200 to 4935

Figur 27. Nickelhalter i djupare j ordprover.
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Figur 28. Blyhalter i ytjordprover.

Pb, ytprover [mg/kg TS]

O O to 23

• 23 to 80

^ 80 to 300

300 to 7261

^e

Pb, djupa prover [mg/kg TS]

O O ID 10

• 10 to 80

^ 80 to 300

300 to 860

Figur 29. Blyhalter i djupare j ordprover.
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J_

Figur 30. Vanadinhalter i ytjordprover.

V, ytprover [mg/kg TS)

O O to 36

• 36 to 120

^ 120 to 200

200 to 3GO

V, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 28

• 28 to 120

120 to 200

Figur 31. Vanadinhalter i djupare jordprover.
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Zn, ytprover [mg/kg TS]

O O to 82

• 82 to 360

^ 350 to 700

700 to 1061

~1—T
Figur 32. Zinkhalter i ytjordprover

Zn, djupa prwer [mgfkgTS]

O O to 41
< 41 to 360

350 to 700

Figur 33. Zinkhalter i djupare jordprover.
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BILAGA 4. METALLER l JORD UTAN RIKTVÄRDEN, REDOVISNING PÅ
KARTA.

Figur 34. Aluminmmhalter i ytjordprover.

Al, ytprover [mg/kg TS]

O O to 2000

< 2000 to 4000

4000 to 6000

6000 to 8000

^g; 8000 to 11000

Al, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 2000

• 2000 to 4000

4000 to 6000

6000 to 8000

8000 to 11000

Figur 35. Alummiumhalter i djupare j ordprover.
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Figur 36. Jämhalter i ytjordprover.

Fe, ytprover [mg/kg TS]

O 8000 to 28000

• 28000 to 48000

48000 to 68000

^ 68000 to 88000

88000 to 612100

Fe, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 28000
• 28000 to 48000

48000 to 68000

Figur 37. Järn halter / djupare j ordpr över.
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Figur 38. Mcmganhalter i ytjordprover.

M n, ytprover [mg/kg TS]

O O to 200

• 200 to 400

& 400 to 800

% 800 to 1600

1600 to 4400

Mn, djupa prover [mg/kg TS]

O O to 200

• 200 to 400

400 to 800

800 to 1600

1600 to 4400

Figur 39. Manganhalter i djupare jordprover.
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Mo, ytprover [mg/kg TS]

Q O to 50

• 50 to 100

is, 100 to 500

500 to 1000

1000 to 30910

i—r
Figur 40. Molybdenhalter i ytjordprover.

Mo, djupa prover [mg/kg TS|

O O to SO

• 60 to 100

100 to 600

500 to 1000

1000 to 9061

Figur 41. Molybdenhalter i djupare jordprover.
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J_

Figur 42. Strontiumhalter i ytjorctprover.

Sr, ytprover [mg/kg TS]

O O to 30

• 30 to 60

60 to 90

90 to 120

120 to 220

djif>a prover [mg/kg TS]

O O to 30

• 30 to 60

60 to 90

H 90 to 120

120 to 220

Figur 43. Strontiumhalter i djupare jordprover.
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Figur 44. Wolframhalter i ytjordprover.

W, ytprover [mg/kg TS]

O O to 100

• 100 to 250

250 to 500

^ 500 to 1000

1000 to 10000

W, djupa prover [mg/kg TS]

Q O to 100

* 100 to 250

250 to 500

500 to 1000

1000 to 10000

1—ll T
Figur 45. Wolframhalter i djupare jordprover.
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BILAGA 5. VÄRDEN FÖR HUMANTOXICITET MED DOMINERANDE
EXPONERINGSVÄG, VÄRDEN FÖR EKOTOXICITET SAMT JUSTERADE
VÄRDEN SOM ANVÄNTS VID BERÄKNING AV GENERELLA RIKTVÄRDEN.

NV, 1997b. Generella riktvärden för förorenad mark. Beräkningsprinciper och vägled-

ning för tillämpning. Efterbehandling och sanering. Rapport 4638. Naturvårdsverket.

Bilaga l: Värden for humantoxicitet med dominerande

exponeringsväg, värden for ekotoxicitet samt justerade värden

som använts vid beräkning av generella riktvärden.

Majoriteten av riktvärden har fastställts utifrån det lägsta av det
humantoxikologiskt baserade och det ekotoxikologiskt baserade värdet. För vissa

humantoxikologiskt baserade värden har en eller flera justering skett varefter

riktvärdet fastställts. Hur de huraantoxikologiska och de ekotoxikologiska

värdena tas fram och hur justeringarna görs beskrivs översiktligt i kapitel 5 ovan
och mer detaljerat i underiagsrapporten "Development ofgenenc guideline values

- models and data used for generic guideline values for contaminated soils in
Sweden", värdena redovisas i tabell B 1.1.

Tabell B1.1: Värden för humantoxicitet med dominerande exponeringsväg, värden för
ckotoxicitet samt Justerade värden som använts vid beräkning av generella riktvärden.
KM = känslig markanvändning
MKM GV = mindre känslig markanvändning med grund vatten uttag
MKM = mindre känslig markanvändning
Bokstäverna under värdena i kolumnerna för humantoxicitet är förkortningar för vilken eller vilka
exponeringsvägar som varit dominerande för värdet. Förkortningarna är följande:
J = intag av jord
1-1 = hudkontakt med jord
D =• inandning av damm
A = inandning av ångor
GV = intag av grundvatten som dricksvatten
GRO = Intag av egenodlade grönsaker
De rastrerade fälten med fetstil markerar vilket värde som fastställts som generellt riktvärde.
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x = ekotoxlkologlskt baserat värde saknas
kursivstil = det ekotoxlkologiska värdet är uppskattat från litteraturdata
**) = smakproblem l gmndvatten kan förekomma vid lägre halter
Motivering till justering;
1) = lukt, smak eller tekniska värden i dricksvatten
2) = bakgrundshalter i naturliga miljöer
3) = dricksvattennormen motsvarar 10-50% av TDI
4) = bakgrundsintaget av ämnet via t ex föda är stort
5) = mycket akuttoxiskt ämne

61 (65)



SGI 2003-02-26 2-0302-0117

BILAGA 6. ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR PÅ UTLAKNING UR SLAGG.

En överslagsberäkning på mängder som kan laka ut slaggen görs för att uppskatta risken

att påverka Gullspångsälven. Observera att det är mycket stora osäkerheter i dessa be-

räkningar.

I ett första steg behöver man uppskatta en L/S-kvot i slaggmassoma i Gullspång. Detta

görs först för massor ovan grundvattenytan. För områdena i Gullspång antas följande

per kvadratmeter: Fyllningens djup: 4m. Skrymdensitet: 1400 kg/m. Grundvattenbild-

ning i slaggen antas vara: 480 mm/år. Dessa uppskattningar ger en årlig L/S-kvot på ca

0,1. L/S 2 (skaktest) motsvarar alltså ca 20 år, L/S 10 (skaktest) 100 år och L/S 200
(tillgänglighetstest) 2000 år. L/S-kvoten blir relativt låg på grund av den antagna mäkti-
ga fyllningen. Det bör dock noteras att för den slagg som befinner sig under grundvat-
tenytan är L/S-kvoten i en helt annan storleksordning.

För att uppskatta den totala mängden slagg i områden antas att produktionen av slagg

har pågått under ca 80 år med en årlig produktion av 5 000 ton slagg. Detta skulle inne-

bära 400 000 ton slagg. Ytan på de områden där det finns slagg kan man dock uppskatta
till ca 9 000 m . Detta skulle, med en mäktighet på slaggen om 4 m, motsvara ca

36 000 m , d v s ca 50 000 ton slagg. Den uppskattningen är alltså betydligt lägre än
från de knappa produktionsuppgiftema. Overslagsberäkningama grundas på en total

mängd slagg av 70 000 ton, d v s en större mängd som ett konservativt värde. Baserat på

den uppskattade slaggmängden kan den totala mängden utlakade metaller på lång sikt
beräknas utifrån tillgänglighetstestet, se Figur 46. Istället för att använda ett medelvärde
från resultatet av de tre olika testerna, redovisas det för respektive laktest.

Uppskattade totala utlakade mängder på lång sikt baserat pä L/S 200

1000000

100000

°<° 10000
Q
§ 1000
sä
0>£

BPkt2

•Pkt7

D Pkt 24+25

Al As* Bä Cd Co Cr Cu Hg* Mn Mo Ni Pb S W Zn

Ämne

Figur 46. Den totala mängden lakbara metaller på lång sikt från uppskattade mängder

slagg och tillgänglighetstest. *Amnen med asterisk har ej kunnat beräknats eftersom
halterna var under detektionsgränsen.

En total uppskattad mängd på så lång sikt tillför lite information om påverkan i Gull-
spångsälven. För att beräkna en årlig belastning användes data från skaktestet, L/S 2, d

v s utlakbara metaller på kortare sikt där mängden fördelades på 20 år. Detta är en icke-

konservativ uppskattning för de första åren eftersom ett normal utlakningsförlopp upp-

visar större mängder i början, dvs under de första åren kan mängderna antas vara stör-

re. I Figur 47 redovisas de årliga uppskattade mängderna.
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Uppskattade årliga utlakade mängder baserat på L/S 2

Cd* Co Cr Cu Hg* M n

Ämne
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w

Figur 47. Den totala årliga mängden lakbara metaller baserat på de uppskattade

mängderna slagg och skaktestet. *Amnen med asterisk har ej kunnat beräknats eftersom
halterna var under detektionsgränsen.

De årliga mängderna bör relateras till ett flöde ut i Gullspångsälven samt den utspäd-
ning som kan ske i älven. Från undersökningen finns inga data om vilka gmndvattenflö-

den som finns i marken utan dessa uppskattas baserat på hydraulisk gradient, kondukti-
vitet samt vattenförande lagrets mäktighet. Konduktiviteten i det finkomiga materialet
antas vara minst 10~8 m/s och max l O'6 m/s. I överslagsberäkningama är en konduktivi-

tet på 10 m/s använd. Gradienten har räknats ut från Figur 3 till 0,1 m/m. Mäktigheten
på det vattenförande lagret antas ligga mellan 1-2 m och för beräkningarna har en mäk-
tighet på 1,5 m använts. Detta ger ett bidragande grundvattenflöde på ca 1,5*10'

m3/s, m. Flödet beräknas ske över ett hela bredden på området som uppskattas vara
250 m och ett totalt flöde beräknas vara 3,8* l O'6 m3/s.

Ytterligare bidragande flöde kommer genom nederbörden på området. Infiltration be-

räknas ske över en yta på 300*100 m. Möjligheten för infiltration skiljer sig betydligt
mellan t ex områden med slagg och asfaltsbelagda ytor men i medeltal antas den vara

400 mm/år. Detta bidrar med 12 000 m3/år. Det sammanlagda flödet blir i medeltal ca
4*10'4 m3/s där det största bidraget kommer från nederbörden.

För att uppskatta en koncentration som är ett resultat av slaggens läkning i det vatten

som flödar ut till Gullspångsälven har den årliga totala utlakningen och mängden vatten
använts. Resultatet visas i Figur 48 tillsammans med de halter som uppmätts vid punkt

26 som är utströmmande grundvatten i strandkanten. I Gullspångsälven späds vattnet
minst 15 000 gånger och koncentrationerna bör således bli låga.

Den slagg som ligger under grundvattenytan vid Göta Holme blir utsatt för läkning i

betydligt högre grad och uträkningarna ovan gäller ej. Ytan som förr var vatten vid Göta
Holme uppskattas till 70x45 m. Kraftverket uppskattas förändra vattenståndet i medeltal

l gång/dygn ca 0,5 m. Med dessa antagna värden utsätts ca 6 300 m3 eller 8 800 ton

slagg för betydligt högre vattenomsättning än övrig slagg. Antaget en porositet i slaggen
av 0,35 ger det en vattenomsättning på 550 m /dygn. Med den vattenomsättningen
skulle en L/S 2 motsvara drygt l månad, vilket är en väsentlig skillnad mot 20 år som

det uppskattades i slaggen ovan grundvattenytan. Från dessa antaganden kan man be-
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räkna en medelkoncentration i det vatten som strömmar ut från slaggmassoma vid en

sänkning av vattenståndet i älven, se Figur 49.

Uppskattad medelkoncentration av metaller i vattnet till

Gullspångsälven samt uppmätta värden i punkt 26

1000000

i>
HPkt2

•Pkt7

a Pkt 24+25

- Pkt 26

Al As Bä Cd* Co Cr Cu Hg* Mn Mo Ni Pb* S W Zn

Ämne

Figur 48. Uppskattad medelkoncentration av metaller från slagg i vatten som flödar ut i
Gullspångsälven. Uppmätta halter i punkt 26 redovisas även i diagrammet. *Amnen

med asterisk har ej kunnat beräknats eftersom halterna var under detektionsgränsen.

Uppskattad medelkoncentration i utströmmande vatten från Göta

Holme
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Figur 49. Uppskattad medelkoncentration av metaller från slagg under grundvattenytan
vid Göta Holme i vatten som flödar ut i Gullspångsälven. Uppmätta halter i punkt 26

redovisas även i diagrammet. *Amnen med asterisk har ej kunnat beräknats eftersom

halterna var under detektionsgränsen.

De uppskattade medelkoncentrationema i Figur 48 och Figur 49 skiljer sig inte så
mycket åt. Den stora skillnaden finns i utspädningen av vattnet. Det vatten som ström-

mar ut ur slaggmassoma vid Göta Holme p g a förändring av Gullspångsälvens vatten-

stånd, förväntas strömma ut mycket snabbt. Konduktiviteten i massorna för/äntas vara

hög och sammantaget med en relativt stor gradient vid vattensänkningen sker utflödet

snabbt. Antag en konduktivitet på 10 m/s och en initial gradient på 0,1. IVIäktigheten
på det vattenförande lagret är 0,5 m (=nivåfÖrändringen) och bredden på området är ca
45 m. Detta ger att vattenvolymen om 550 m strömmar ut under ca 7 timmar, givet ett
medelflöde på ca 0,02 m3/s. Minimivattenföringen i Gullspångsälven är 6 m3/s och ut-

spädningen blir bara ca 250 gånger.
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Figur 50 visar de uppskattade koncentrationerna i Gullspångsälven m a p den slagg som
ligger i den zon som blir utsatt för stora variationer i vattenstånd tillsammans med

gränsvärden för att utvärdera tillstånd m a p vissa metaller i sjöar och vattendrag (NV,

2000). Värdet är gränsen för mycket låga koncentrationer där risken för biologiska ef-
fekter är ingen eller mycket liten. Krom är den enda metallen som i överskrider den

halten, men framförallt Al, Mo och W har uppskattats till relativt höga koncentrationer.

Uppskattning av koncentrationer i Gullspångsälven
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Figur 50. Uppskattade koncentrationer i Gul Ispångs älven m ap den slagg som finns
under grundvattenytan vid Göta Holme. NV, 2000 är värden för tillståndsklassning av

sjöar och vattendrag m a p metaller. Värdet är gränsen för mycket låga koncentratio-
ner. *Amnen med asterisk har ej kunnat beräknats eftersom halterna var under detek-

tionsgränsen.

Som påpekats i huvudtexten skall dessa överslagsberäkningar ses i ljuset av mycket

liten tillgång till data, dvs stora osäkerheter, samt att det är enskilda uppskattningar av

processer som sker samtidigt och att en helhetsbild saknas. I avsnitt 6 påpekas också att
ett första steg i en samlad bedömning av risken för påverkan av akvatiskt liv i Gull-

spångsälven är att undersöka den faktiska uttransporten till älven.
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