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0

Sammanffattning

0.1

Bakgrund
Under åren
n 2002 – 200
04 genomförd
de Svalövs kommun
k
med
d bidrag frånn Naturvårdsv
verket
en huvudsttudie för BT Kemi-område
K
et i Teckoma
atorp. Huvud
dstudien omfaattade beskrrivning
av föroreningssituation
nen baserad på i huvud
dsak befintlig
g informationn, riskbedöm
mning,
åtgärdsutre
edning med riskvärderin
ng samt förslag till fortsatt arbetsggång. Riskbe
edömningen och
h åtgärdsförs
slaget basera
ades på föru
utsättningen att områdett som omfatttar två
delar, det norra
n
och de
et södra omrrådet, skulle användas so
om naturparrk respektive
e verksamhetsom
mråde för kon
ntor och små
åindustri.
I huvudstud
dien konstate
erades att de
en övervägan
nde delen av
v föroreningaarna förekom
m inom
det ca 6 ha
a stora norra
a området, so
om av BT Ke
emi hade anv
vänts för depponering av avfall.
Det södra området
o
had
de sanerats e
efter BT Kem
mis konkurs 1977, varvid rivningsavfa
all och
förorenade
e jordmassorr hade förts över till det norra området. Mängdeen av de do
ominerande förorreningarna fe
enoxisyror, kklorfenoler oc
ch klorkresole
er bedömdess uppgå till 2 – 3,5
ton inom det
d norra området, varavv ca 80 % ko
oncentrerade
e till tre avgrränsade omrråden.
Dinoseb, dioxiner
d
och antimon va
ar andra förrekommande
e föroreningaar som dock inte
kunde kva
antifieras. De
et södra om
mrådet bedöm
mdes vara väsentligt
v
m
mindre belasttat av
föroreninga
ar eftersom det
d redan had
de sanerats. Ett par mind
dre områdenn med höga föroref
ningshalterr identifierades dock, bl. a. under en byggnad so
om hade kvaarlämnats frå
ån BT
Kemi-tiden.
Den urspru
ungliga inten
ntionen var a
att genomförra den förvän
ntat mindre ssaneringsins
satsen
inom det sö
ödra område
et samordnad
d med den sttörre sanerin
ngen av det nnorra område
et. Vid
de påföljan
nde åtgärdsfförberedande
e undersökningarna visa
ade det sig ddock att det södra
området in
nnehöll föroreningar i vä
äsentligt störrre omfattnin
ng än vad ssom tidigare hade
bedömts. Med
M
anledning av detta
a genomförde
es en särsk
kild huvudstuudie för det södra
området un
nder 2010, där
d även ma
arkanvändnin
ngsmålet om
mprövades. U
Under våren 2011
beviljade Naturvårdsve
N
rket medel fö
ör förberedelser av efterb
behandling aav det södra området med de
et övergripan
nde målet attt området om
mvandlas till allmän platssmark, främs
st park
eller naturo
område.
På grund av
a ovan näm
mnda omstän
ndigheter ha
ar efterbehan
ndlingen av BT Kemi-om
mrådet
således ko
ommit att genomföras i ttvå steg, därr det första steget
s
omfatttar den avslutade
saneringen
n av det norrra området o
och det andrra den ännu inte påbörjaade sanering
gen av
det södra området.
o
Varrje steg omfa
attar ett förbe
eredelse- och
h ett genomföörandeskede
e.
Huvudman för BT Kem
mi-projektet ä
är Svalövs kommun
k
gen
nom en styrrelse med po
olitiskt
valda förtro
oendemän. Arbetet
A
leds av en projektledningsgrupp beståennde i huvuds
sak av
anställda in
nom kommun
nen.

0.2

Förberede
elser
Viss förberredelse för sanering
s
påb
börjades reda
an under våren 2004, d..v.s. innan huvudh
studien var helt avsluttad. Detta s kedde geno
om att en inbjudan annoonserades i Euro-
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peiska unio
onens tidning för offentliig upphandliing. Denna inbjudan rikttades till entreprenörer som önskade blii kvalificerad
de för anbud
dslämning på
å föreståendde sanerings
sentreprenad. Em
mellertid påbö
örjades det e
egentliga förb
beredelsearb
betet först 20005, när avta
al med
Naturvårdssverket om finansiering vvar klart. Efte
er det att en projektledninngsgrupp hade tillsatts skedd
de upphandliing av flera kkonsulter me
ed olika ansv
varsområdenn. Därefter ge
enomfördes en rad olika akttiviteter. Ett projektgeme
ensamt kvalitets- och miiljösäkringssystem
upprättades, projekteringsarbeten utfördes och
h förfrågning
gsunderlag fför olika entreprenader upprrättades, ett miljöövervakkningsprogra
am upprättades och igånggsattes, en attityda
undersökniing påbörjades och detaljljplanearbete
e inleddes. Vidare
V
genom
mfördes en prrojektriskanalys för förberede
else- och ge
enomförande
eskedena, vilken omfattaade en bedömning
av sannolikheten för olika
o
riskhän
ndelser sam
mt en bedöm
mning av koonsekvenserna av
dessa riskh
händelser.
Som ett led
d i förberede
elsearbetet fö
förbättrades dräneringssy
ystemet som
m omslöt det norra
området. Dräneringssy
D
ystemet som
m hade varit i drift sedan slutet på 1970-talet var
v en
viktig anläg
ggning för attt förhindra u
uttransport av
a förorening
gar via grunddvattnet till Braån.
B
Eftersom det
d fanns ty
ydliga tecken
n på att drä
äneringssyste
emet inte fuungerade tilllfredsställande la
ades ledning
gen närmastt Braån om och en ny pumpstation anlades förr uppsamling occh avledning av dränering
gsvattnet. Äv
ven en ny try
yckledning annlades från pumpp
stationen tiill kommunens spillvatten
nnät. Den ny
ya pumpstattionen togs i drift vid års
sskiftet
2005/2006, då även drriftsansvaret för dränerin
ngssystemet överfördes från länsstyrelsen
till kommun
nen. Länssty
yrelsen hade nämligen sv
varat för driftten sedan sluutet av 1970
0-talet,
då ansvare
et för område
et övertogs a
av staten.
Det stod tid
digt klart att stora
s
mängd er jordmasso
or skulle kräv
vas för återfyyllnad av om
mrådet.
Under förb
beredelseske
edet påbörjad
des därför in
nsamling och
h mellanlagriing av övers
skottsmassor från olika marke
entreprenade
er inom näro
området.

0.3

Genomförrande
Efterbehan
ndlingen utfö
ördes genom
m två huvude
entreprenade
er. Den enaa omfattade saneringsschaktning och om
mhändertaga
ande av förorenade massor och den andra efterfföljande markanläggningsarb
beten med ssyfte att omv
vandla det no
orra områdeet till en natu
urpark.
Vad gällde
e omhänderttagandet av den föroren
nade jorden stod det kllart att flera
a olika
metoder ku
unde komma
a ifråga med stora skillna
ader vad gällde tider, garrantier, miljöp
påverkan och ekkonomi. Efterrsom det desssutom förelå
åg osäkerhet om mängd erna, valdes
s totalentreprena
ad med reglerbara män
ngder för sa
aneringsentre
eprenaden. Å
Återfyllnaden och
därtill höran
nde arbeten utfördes därremot som en
e projekterad utförandeeentreprenad, eftersom komm
munen önskad
de påverka o
och besluta om
o utformnin
ngen av områådet.
Saneringse
entreprenade
en tilldeladess Skanska Sverige
S
AB, som
s
avsåg aatt transporte
era de
förorenade
e jordmassorrna med lasttbil till RGS9
90´s anläggn
ning i Stigsnnäs, Danmark, för
termisk dessorption. De behandlade
e massorna skulle
s
återanvändas som
m anläggningsjord i
Danmark. Markanläggningsentreprrenaden tilld
delades Ode
en Anläggninngs AB. Ko
ontrakt
slöts med entreprenöre
e
erna under de
ecember 200
06, när det stod
s
klart att bidrag för ge
enomförandeske
edet skulle tilldelas.
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Saneringsa
arbetet inledd
des under de
ecember 200
06 med en te
estsanering, vilket var ettt krav
från danska
a miljömyndigheter. Testtsaneringen innebar att ca
c 2 000 ton jord behand
dlades
hos RGS90
0. Resultaten
n var emellerrtid otillfredss
ställande, vilket medfördee att Skansk
ka bröt
avtalet och
h sökte ann
nan underen
ntreprenör. Efter
E
olika övervägande
ö
en om motta
agare,
transportförfaranden ettc. beslutade
es att den fö
örorenade jorrden skulle ttransporteras
s med
lastbil till La
andskronas hamn och d är lastas på båt för trans
sport till en hholländsk be
ehandlingsanlägg
gning för term
misk desorpttion (ATM i Rotterdam).
R
Saneringen och transpo
orterna
påbörjadess under april 2008, ungeffär ett halvt år
å efter den planerade sttarten i septe
ember
2007.
När den första båtförsä
ändelsen had
de anlänt kon
nstaterade ATM
A
att antim
monhalterna i jordmassorna var högre än
ä vad som hade uppgivits och att de överskreed de halter som
holländska myndighete
er hade fastsställt för återa
användning. De avvikandde halterna visade
v
sig bero på
å skillnader i analysförfa rande enligt svensk stan
ndard och veedertagna internationella me
etoder. Skans
ska sökte dä
ärför annan mottagare
m
oc
ch så småninngom kontra
akterades Bilfinger Berger i Bremen, Tyyskland, som
m ny behand
dlingsentreprrenör. De massor
m
som redan
n hade anlänt till Hollan
nd omdirigerrades till Bremen och ssaneringsarb
betet i
Teckomato
orp återuppto
ogs under jul i 2008.
Saneringen
n drevs i kam
mpanjer und
der tvåskift, där uppgräv
vda massor llastades dire
ekt på
lastbil. I La
andskrona ha
amn lastadess massorna från
f
lastbil till båt utan m
mellanlagring.. Lastningen av en
e båt tog i allmänhet
a
två
å dagar. Sam
mmanlagt 11
1 kampanjer genomförde
es, där
de 10 förssta kunde ge
enomföras u
under 2008 medan den sista först under april 2009.
und av att utökade ex
Genomföra
andet fördrö
öjdes på gru
xporttillståndd behövde sökas
efterhand (den
(
första ansökan
a
avså
åg 45 000 to
on). Samman
nlagt ca 77 0000 ton förore
enade
massor sä
ändes till Bre
emen för be
ehandling. Denna utförde
es genom teermisk deso
orption
efter inblan
ndning av strukturförbättra
rande ballast samt rivet plastavfall som
m stödbräns
sle. De
behandlade
e massorna kunde använ
ndas som an
nläggningsjord, då de tysska riktvärde
ena för
antimon intte var styrand
de såsom de
e var i Hollan
nd.
Återfyllnadssarbeten ske
edde i mindrre omfattning
g under 2008, men de eegentliga arb
betena
inleddes un
nder januari 2009. Återfyyllnaden sam
mt övriga marrk- och anlägggningsarbetten för
anläggande
et av parken
n genomförd
des under re
esterande de
el av året. Dee övriga arb
betena
omfattade anläggandett av två GC-b
broar för att göra område
et tillgängligtt samt plante
eringsoch försköningsarbeten
n. I storleks ordningen 140 000 m3 rena
r
jordmaassor tillförde
es det
norra områ
ådet samt ram
mperna för G
GC-broarna som
s
anlades
s söder och ööster om om
mrådet.
Slutbesiktn
ning genomfö
ördes underr november 2009 och invigning av parken ske
edde i
december 2009.
2
Slutbesiktn
ning av saneringsentreprrenaden genomfördes un
nder januari 2011. Orsak
ken till
dröjsmålet var att mas
ssorna från ttestsaneringen slutbehan
ndlades gennom RGS90´s försorg underr sommaren
n 2010 (vid Theo Pouw
w B.V.s behandlingsanlääggning i Uttrecht,
Holland) occh fullständig
ga behandlin gsresultat ku
unde uppvisa
as först undeer januari 201
11.
Detaljplane
en för områd
det antogs avv kommunfu
ullmäktige un
nder april 20008 och vann
n laga
kraft underr april 2010. Planen före
eskriver att det
d norra om
mrådet nyttjaas som natur- och
parkmark.
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En lång ra
ad myndighetsbeslut var nödvändiga
a för genomfförandet. Saaneringen be
ehandlades som anmälnings
särende med
d länsstyrels
sen som tillsynsmyndighhet. På grund av
ändrade fö
örutsättningar behövdes olika ändring
gsanmälning
gar göras. Föör transport av de
förorenade
e massorna inhämtades g
godkännande från Naturv
vårdsverket och berörda
a myndigheter i mottagarländerna. Bygg
g- och mark
klov behövde
es för olika ändamål. Vidare
V
krävdes Ba
anverkets tillstånd för a
anläggningar och arbeten vid järnväägarna. Med
d visst
undantag fö
ör exporttillsttånden påve
erkade handläggningen av
a förekommaande ärende
en inte
i något avg
görande avse
eende tidplan
nen.

0.4

Saneringssresultat
Genom san
neringen harr ca 7 800 kg
g fenoxisyrorr, klorfenoler och klorkressoler bortförtts från
norra områ
ådet och i det närmaste ffullständigt destruerats ge
enom behanndlingen. Ca 1 200
kg av nämnda ämnen beräknas ha
a kvarlämnats inom området, vilket iinnebär att föroref
ningsmäng
gden inom det norra om rådet har minskats med ca 85%. Caa 130 kg dinoseb
och ca 0,17 kg dioxine
er beräknats ha bortförts
s och mängd
derna bedöm
ms ha reduce
erats i
motsvarand
de omfattnin
ng som för fenoxisyror,, klorfenolerr och klorkreesoler. Dess
sutom
beräknas ca
c 4 300 kg antimon
a
ha b
bortförts (berräknat på ana
alyser utfördda enligt interrnationellt vederrtagna analy
ysmetoder). Mängden fö
öroreningar som
s
fanns i nom område
et var
väsentligt större
s
än vad
d som bedöm
mdes i huvudstudieskedet.

0.5

Påverkan på människ
kors hälsa o
och miljön
Efterbehan
ndlingsarbete
ena kunde uttföras utan allvarligare sk
kador och inccidenter.
Som förvän
ntat förekom
m tidvis besvvärande lukt under saneringsarbetet.. Detta påve
erkade
främst de som
s
uppehö
öll sig inom a
arbetsområde
et, men även boende i T
Teckomatorp
p upplevde av occh till obehag
g. Halterna a
av luktande ämnen,
ä
främst klorfenoleer och klorkre
esoler,
bedöms intte ha överskrridit nivåer so
om har inneb
burit hälsoris
sker.
Spridning av
a förorening
gar genom sp
pill och damn
ning undveks
s genom olikka skyddsåtgärder.
Mindre spill av förorena
ad jord inträfffade dock vid
d lastningen i Landskronaa hamn. Påv
verkan
av dessa bedöms
b
vara försumbar.
Spridning av
a förorening
gar till Braån
n bedöms inte ha skett i mätbar omfaattning, och någon
n
påverkan har
h inte kunnat påvisas i d
de vattenana
alyser ochbo
ottenfaunaunndersökninga
ar som
har genomförts.

0.6

Måluppfylllelse
De mätbarra åtgärdsm
mål som tog
gs fram under huvudstu
udieskedet vvar uttryckta
a som
haltmål för jord inom djupintervallen
n 0 – 1 m och 1 – 2 m oc
ch som ett reeduktionsmål (80%
av mängde
en fenoxisyro
or, klorfenole
er och klorkresoler) för djupare jorddlager. Det senare
s
målet gälle
er för hela BT
T Kemi-områ
ådet, d.v.s äv
ven det södra
a. Vidare fannns ett åtgärrdsmål
för dränerin
ngsvattnet (å
årsmedelvärd
de om 100 µg/l räknat som
s
totalhaltt fenoxisyrorr, klorfenoler och
h klorkresolerr).
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De förstnäm
mnda haltmå
ålen bedömss ha uppnåtts
s och säkerställts genom
m den övertäc
ckning
med ren jord som har utförts
u
inom o
området. Efte
ersträvad förroreningsredduktion bedöms ha
uppnåtts in
nom det norrra området ((ca 85% red
duktion), men
n då åtgärdeer inom det södra
området än
nnu inte harr genomförtss är målet fö
ör hela området inte upppfyllt Hittills
s har i
storleksord
dningen 60 – 70% reduktiion uppnåtts, inräknat de
et södra områådet.
Haltmålet för
f dränering
gsvattnet harr inte uppnå
åtts. Emellerttid är målet baserat på andra
förutsättnin
ngar för drifte
en av dränerringssysteme
et än vad so
om har gällt efter det att efterbehandling
gen avslutade
es.
Åtgärdsmå
ålet för dräne
eringsvatten baserades på
p att det fra
amtida halttilllskottet i Bra
aån av
föroreninga
ar från BT Ke
emi-områdett på årsbasis
s skulle underskrida 0,4 µ
µg/l, vilket mo
otsvarar ett utslä
äpp på 9 kg//år vid ett årssmedelflöde i ån om 0,7 m3/s. Utsläpppet från det norra
området har mätts ge
enom provta
agning och flödesmätnin
ng av dräneeringsvatten. Mätningarna tyyder på att utsläppet un
nder 2010 har
h stabiliserats på en nnivå kring 6 kg/år,
d.v.s. klart under 9 kg/å
år.
Utsläppsmå
ålet gäller dock för hela BT Kemi-om
mrådet, varfö
ör det inte kkan betraktas
s som
uppfyllt förrän förhålla
andena ino m det södra området är närmarre klarlagda
a och
a saneringså
åtgärder har vvidtagits äve
en där.
nödvändiga
De övergrip
pande målen
n för BT Kem
mi-projektet är:
ä
1. Om
mrådet skall efterbehand las på ett så
ådant sätt attt det efter eftfterbehandlin
ng inte
utg
gör någon ris
sk för omgivn
ningen och ka
an användas
s på ett ändaamålsenligt sätt.
s
2. Ma
arkområdet skall
s
efter g
genomförd effterbehandlin
ng användass till naturom
mråde
sam
mt område fö
ör kontors- o
och småindus
strilokaler.
3. Lakvattenpump
pning till Lan
ndskrona ska
a upphöra eftter genomförrd efterbehandling
h återställnin
ng.
och
4. Eftterbehandling
gen m.m. ska
all vara ett fö
öredöme för framtida proj
ojekt.
5. Pro
ojektet skall öppna upp
p för vetenskaplig fors
skning av ssåväl miljömässig,
tekknisk, medicinsk samt soccial karaktär.
6. Ettt viktigt delmål i projektett är att bilden
n av och attityderna till oorten Teckom
matorp
ska
all förändras på ett sådan
nt sätt att orten inte längrre är belastadd av BT Kem
mi.
Efter genomförda efterrbehandlingssåtgärder har det norra BT
B Kemi-om
mrådet omvandlats
till en natu
urpark, benäm
mnd Vallarn a, som är öppen
ö
för allmänheten. O
Omvandlinge
en har
skett i överrensstämmelse med upp
prättad detaljjplan. Mål 1 och 2 bedööms vara upp
pfyllda
för det norrra området.
Lakvattenp
pumpningen till Landskro
ona har änn
nu inte avslu
utats, men dden har min
nskats
under överrvakning av halterna i Brraån. Pumpn
ningen kan komma
k
att bbehövas under det
fortsatta arrbetet med det
d södra om
mrådet, och den
d kan inte heller helt uupphöra förrä
än det
är klarlagt att det samllade utsläpp
pet av förorenat grundvattten från BT
T Kemi-områd
det till
t oacceptab
bel påverkan
n. Mål 3 är dä
ärför ännu innte uppfyllt.
Braån inte ger upphov till
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Åtgärderna
a har genom
mförts i nära samråd me
ed tillsynsmy
yndigheten uutan mening
gsskiljaktigheter. Klagomålen
n på projekte
et har varit mycket få. Trots
T
omfatttande utökning av
mängderna
a och problem orsakade av massorn
nas beskaffenhet (höga aantimonhalte
er) har
projektet ku
unnat genom
mföras underr ordnade oc
ch smidiga former,
f
men till priset av
v betydande tidsutdräkt och merkostnade
er. Trots des
ssa avvikelser bedöms m
mål 4 ha up
ppfyllts
för det norrra området.
Projektet har
h i olika sammanhang
g försökt öpp
pna upp för forskning. N
Några forskningsprojekt med
d BT Kemi som bas har dock inte ko
ommit till stån
nd, men väl oolika teknikutvecklingsprojekt. I samråd med Naturvvårdsverket och
o länsstyre
elsen har beedömningen gjorts
ar uppfyllts fö
ör projektet.
att mål 5 ha
De genomfförda attitydu
undersökning
garna visar att
a bilden av Teckomatorrp blivit mer positiv
p
under proje
ektets gång och att san
neringen har uppfattats positivt blannd de boend
de på
orten, men
n även för bo
oende utanfö
ör Teckomato
orp. Uppfylle
elsen av mål 6 kan inte slutligt
s
bedömas fö
örrän hela BT Kemi-proje
ektet med åttgärder inom det södra oområdet är ge
enomfört.

0.7

Områdesrrestriktionerr och uppfölljning
Det norra området
o
harr detaljplanellagts och om
mrådets anvä
ändning föreeskrivs i plan
nen till
natur- och parkmark. I planen redo
ovisas inga bestämmelse
b
er med anleddning av kva
arlämnade förore
eningar inom
m området. M
Med den aktuella använ
ndningen harr särskilda re
estriktioner inte bedömts
b
varra nödvändig
ga.
Uppföljande kontroll av
v dräneringsvvattnet och Braåns
B
vatten
n behövs unnder den tid pumpp
ning av drä
period till deess att de samlade
äneringsvatte
en pågår och
h under en efterföljande
e
effekterna av
a avslutad pumpning
p
ha
ar klarlagts.

0.8

Erfarenhe
eter
Ett erfarenhetsseminarrium har gen
nomförts me
ed deltagande från projeektets styrels
se och
ledning sam
mt representtanter för myyndigheter, konsulter
k
och
h entreprenöörer. Diskuss
sionerna berörde
e bl.a. proje
ektets organ isation och planering, entreprenadf
e
formerna, ge
enomförandet avv saneringen
n och hanteri ngen av upp
pkomna avvik
kelser, komm
munikationen
n inom
projektorga
anisationen, mellan proj ektet och myndighetern
m
na samt melllan projekte
et och
utomståend
de. Som und
derlag för disskussionerna
a användes bl.a.
b
den projjektriskanalys som
genomfördes under förberedelseskkedet. I denna hade riskhändelser av allvarlig art identifierats, som
m senare intrräffade, bl.a. de större mängderna
m
fö
örorenad jordd och avvikelserna
som rör de förorenade massornas ssammansättn
ning (antimon).
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Viktiga lärd
domar som uttrycktes varr bl.a.:


att beställarorg
ganisationen med en po
olitiskt vald styrelse
s
ochh med i huvudsak
ege
en personal har varit änd
damålsenlig. Den har gettt projektet lookal förankrin
ng och
eng
gagemang.



att tydlig och öppen
ö
komm unikation är en förutsättn
ning för ett bbra projektresultat.
munikationen med lokalb
Såväl den utåttriktade komm
befolkningenn, media och
h olika
intrressenter som den intern
na inom proje
ektorganisationen har funngerat bra. ProjekP
tetss omfattning och tidsutdrräkt har doc
ck medfört sv
vårigheter atttt få överblick
k över
besslutsgång oc
ch dokumenttation, särskilt för nytillkom
mna i projekttet.



att entreprenad
dformerna ka
an vara avgö
örande för attt ett projekt sska kunna ge
enomföras som planerat och u
utan onödiga
a fördyringarr. Uppdelninngen av entreprenad
derna samt valet av enttreprenadform
mer bedöms
s ha varit rikktig. De avvikelser
som
m uppstod kunde hantera
as utan allva
arliga dispyte
er.



att en projektriskanalys är ett bra verk
ktyg för att tidigt identifieera risker, men att
as upp och d elges berörd
da för bedöm
mning och besslut.
den måste följa

En rad and
dra synpunktter framförde
es också und
der seminarie
et som ger ggod vägledning för
det fortsatta
a arbetet me
ed efterbehan
ndlingen av BT
B Kemi-området.
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1

Inledning
g

1.1

Orientering
Det f.d. BT
T Kemi-områ
ådet i Tecko matorp besttår av två de
elar som åtsskiljs av järnv
vägen
Lund – He
elsingborg (R
Rååbanan), F
Figur 1. Inom
m det södra området lågg bolagets prroduktionslokaler för framställning av bekkämpningsm
medel, främst fenoxisyror,, samt råvaru
u- och
färdigvarula
ager. Det no
orra områdett, som inrymde avloppsd
dammar och deponier förr olika
typer av avvfall, är belä
äget mellan n
nämnda järn
nväg och Bra
aån samt vääster om Söd
deråsbanan. I vä
äster, och sö
öder om Råå
åbanan, låg det
d tidigare kommunala
k
rreningsverke
et. Det
enda som återstår av reningsverke
r
et är en avlop
ppspumpstattion genom vvilken avlopp
psvattnet från sa
amhället och dräneringsvvatten från BT
B Kemi-omrrådet leds til l Landskrona
a. Det
norra områ
ådet omfattarr ca 6,0 ha occh det södra
a ca 4,1 ha.

Figur 1. BT Kemis
K
industrriområde (grårrastrerade omrråden) och un
ndersökningsoområde för huv
vudstudien enlig
gt kommunens
s ansökan om
m bidrag för åtg
gärdsutredning
g enligt Ref. 1 (röd linje).

En lång ra
ad utredninga
ar har utförtts inom omrrådet sedan mitten av 1 970-talet, nä
är det
uppdagade
es att BT Kemi-område
K
et var kraftiigt förorenatt. Föroreninngarna besto
od av
bekämpnin
ngsmedel, frä
ämst fenoxissyror och dinoseb, samt av insats- och råvaror som
hade anvä
änts i produk
ktionen, främ
mst klorfenoler och klork
kresoler. Efteer det att bo
olaget
hade gått i konkurs 197
77 genomförrdes omfattande sanering
gsåtgärder innom område
et med
statliga me
edel och und
der ledning av länsstyre
elsen i dåvarande Malm
möhus län. HuvudH
syftena me
ed sanerings
såtgärderna var att omhänderta kem
mikalier, som
m framför alltt hade
lagrats inom det södra
a området, ssamt att sane
era det södrra området ooch begränsa den
kraftiga sprridningen av föroreningarr till den angränsande Braån.
Efterföljand
de kontrollerr och unders
rsökningar visade att de
e utförda åtggärderna intte var
tillfyllest förr att långsikttigt begränsa
a spridningen av föroren
ningar från oområdet. Den
n uppsamling avv dräneringsv
vatten, som rredan under slutet av 19
970-talet hadde påbörjats för att
säkra Braå
ån mot oönsk
kad påverka
an, bedömdes behöva på
ågå under årrtionden fram
möver.
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Under åren
n 2002 – 20
004 lät därfö r Svalövs ko
ommun med bidrag från staten utförra fördjupade un
ndersökninga
ar, riskbedöm
mningar och åtgärdsutred
dningar kringg området. Denna
D
huvudstudie [Ref. 155] omfattade e
ett ca 16,8 ha
a stort områd
de (Figur 1).
I bidragsan
nsökan för hu
uvudstudien uttryckte kom
mmunen sin målsättning att norra om
mrådet
skulle omvvandlas från svårtillgängl igt och outny
yttjat markom
mråde till naaturpark tillgä
ängligt
för närboen
nde. För dett södra områ
ådet, som eftter tidigare genomförda
g
ssaneringsåtg
gärder
ansågs så ”rent” att de
et kunde anvvändas som verksamhets
v
sområde, varr kommunen
ns mål
att området även fortsä
ättningsvis skkulle använda
as för kontorr och småinddustri.
I huvudstud
dien konstate
erades att fö
öroreningar i betydande halter
h
och määngder fanns kvar
inom framfför allt det no
orra områdett. Detta områ
åde hade un
nder slutet avv 1970-talet sanerats från högkontamin
h
erat processsavfall i ned
dgrävda tunnor och fat,, men avfall som
bolaget had
de deponera
at och som b
bedömdes va
ara måttligt kontaminerat
k
t (bland anna
at s.k.
processkalk) lämnades
s kvar. I sam
mband med saneringsåtgärderna föördes schaktt- och
rivningsma
assor, som ansågs vara måttligt konttaminerade från
f
det söd ra området till
t det
norra.
Den totala mängden fö
öroreningar, räknat som
m summan av
a fenoxisyroor, klorfenole
er och
klorkresole
er, bedömdes
s i huvudstu dien uppgå till 2 – 3,5 to
on inom norrra området, varav
80 % konccentrerade till tre avgränssade område
en. Mängdbe
eräkningen vvar dock grov. För
andra type
er av påvisad
de förorening
gar, såsom dinoseb,
d
diox
xiner och anntimon, var underu
laget alltförr bristfälligt fö
ör mängdupp
pskattning.
Det södra området bed
dömdes i hu
uvudstudien vara väsentligt mindre bbelastat av föroref
ningar jämffört med det norra efterssom det enlig
gt efterlämna
ad dokumenttation var ”sa
anerat
och rent”. Ett par mind
dre områden med höga föroreningsh
f
alter identifieerades dock
k, bl.a.
under en byggnad
b
som
m hade kvarllämnats från
n BT Kemi-tiden och som
m sedan des
ss har
använts so
om verkstads
slokal.
I huvudstud
dien konstatterades att rriskerna med
d området ärr låga till mååttliga vid råd
dande
exponering
gsförhållande
en, men att föroreningarrna utgör en
n framtida rissk. Om det södra
området ävven i framtide
en nyttjas so
om verksamh
hetsområde kommer sannnolikheten att
a öka
för skadlig exponering.. Vidare kon
nstaterades att
a avbruten pumpning eeller en försä
ämrad
funktion avv dräneringss
systemet sku
ulle medföra ökad föroren
ningsbelastnning på ån. SannoS
likheten be
edömdes vara
a mycket sto
or att halterna
a i ån då sku
ulle överskridda kvalitetskrriterier
för ytvatten
n med stor risk för ska
adliga effekte
er. Som förs
stahandsalteernativ föres
slogs i
huvudstudien att masso
or, som var sså förorenad
de av bekämpningsmedeelsrester att de
d inte
a kvar, skulle
e grävas upp och behandlas.
borde ligga
Kommunen
n har i omgå
ångar sökt occh beviljats statliga
s
bidrag för dels fö rberedande åtgärder, dels själva
s
genom
mförandet avv efterbehan
ndlingen av norra områddet. Förbered
delsearbeten har bedrivits un
nder 2004 – 2006, meda
an efterbehan
ndlingsarbeteen har genom
mförts
i huvudsak under 2008 – 2009.
Efterbehan
ndlingen av området
o
skerr, som framgå
år av ovanstående, med bidrag från NaturN
vårdsverke
et och med Svalövs
S
komm
mun som me
edfinansiär. Svalövs
S
komm
mun är huvu
udman
för projekte
et.
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De åtgärde
er, som har genomförts
g
in
nom det södra området, redovisas i sseparata rap
pporter
[Ref. 169, Ref. 183 och Ref. 185]. Åtgärderna omfattar kompletterandee undersökn
ningar,
test- och delsaneringa
r samt förnyyad riskbedö
d
ömning och åtgärdsutreddning. De ge
enomförda utredningarna vis
sar att väsenttligt mer omffattande efterbehandlingssåtgärder be
ehöver
genomgöra
as inom det södra områ
ådet än vad som kunde
e förutses unnder huvuds
studieskedet. Me
ed anledning
g av detta genomfördes en särskild huvudstuddie för det södra
området un
nder 2010, där
d även ma
arkanvändnin
ngsmålet om
mprövades. U
Under våren 2011
beviljade Naturvårdsve
N
rket medel fö
ör förberedelser av efterb
behandling aav det södra området med de
et övergripan
nde målet attt området om
mvandlas till allmän platssmark, främs
st park
eller naturo
område.
Syftet med
d denna rapp
port är att ge
e en samlad
d bild av utfö
örda aktivitetter under förberedelse- och genomföran
ndeskedet sa
amt det slutresultat som
m har uppnåttts inom det norra
BT Kemi-o
området. Rapporten följe
er i huvudsa
ak den disp
position av sslutredovisning av
efterbehandlingsåtgärder som reko mmenderas av Naturvård
dsverket.
Det är viktiigt att notera
a att sanering
gen av det norra
n
område
et utgör den första etapp
pen av
BT Kemi-p
projektet. En slutlig utvä rdering av projektet
p
kan
n därför göraas först när efterbehandling
g av det södra området ha
ar genomförtts.

1.2

Efterbehandlingsområdet
Efterbehan
ndlingsområd
det har av fle
era skäl fått en
e större omffattning än ddet norra BT Kemiområdet en
nligt Figur 1. Inom ett om
mråde öster om Söderås
sbanan ägdee kommunen
n mark
där rena jo
ordmassor frrån tvättning av sockerbetor lagts up
pp av den tiddigare socke
ersaftfabriken (i vars lokaler BT Kemi ssenare etab
blerades). Ino
om sitt mark
rkområde ord
dnade
kommunen
n också ett upplag
u
för re
ena översko
ottsmassor frrån olika annläggningspro
ojekt i
trakten, efttersom man tidigt insåg a
att massor fö
ör återställning skulle kom
mma att beh
hövas.
Som ett led i efterbeha
andlingen an
nlades dessu
utom två GC
C-broar överr järnvägarna
a med
anslutande
e ramper för att möjliggö
öra tillträde till
t området efter sanerinngen. Vidare
e kom
Braåns vänstra sida att
a ingå i effterbehandlin
ngsområdet, då rensninng (inte san
nering)
å längs dett norra områ
ådet. Efterbehandlingsom
mrådets utbreedning framg
går av
utfördes i ån
Figur 2. Hu
ur området diisponerades visas med större
s
noggra
annhet i bilagga 1.
Sanering utfördes inom
m tre områden
n (A – C i Fig
gur 2), som i huvudstudieen [Ref. 155]] hade
pekats ut som priorite
erade för sa
aneringsinsa
atser. Sanerringsområdenna kom doc
ck att
omfatta stö
örre ytor och djup än vad som bedömdes i huvuds
studien.
Det norra området
o
omfattar en yta
a av ca 6,0 ha, medan hela efterbeehandlingsom
mrådet
omfattar ca
a 10 ha. De sanerade
s
yto
orna omfattarr ca 1,0 ha (1
10 000 m2).
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Figur 2. Efte
erbehandlingso
området samtt sanerade om
mråden (A-C).

1.3

Efterbehandlingens omfattning
o
Efterbehan
ndlingsåtgärd
derna har om
mfattat i huvudsak följande
e entreprenaadarbeten:
 ombyggnad av delar
d
av drän eringssystem
met samt installation av nny pumpstatiion för
äneringsvatte
en och avlop
ppsvatten
drä
 mella
anlagring av rena återfylllnadsmassorr
 urschaktning av förorenade
f
m
massor inom saneringsom
mrådena A-C
C
 bortttransport och
h extern beha
andling av de
e förorenade
e massorna ((ca 79 000 to
on)
 omdisponering av
a kvarlämna
ade massor
d
 återffyllnad och övertäckning med ren jord
 anläg
ggning av två
å GC-broar ö
över järnvägarna
 plantteringsarbete
en och förskö
öningsarbete
en
De två sistn
nämnda åtgä
ärderna utförrdes som ett led i att omv
vandla det noorra områdett till
en naturpark tillgänglig för närboend
de.
Utöver ova
an nämnda entreprenada rbeten har sa
anerings- oc
ch övriga entrreprenadkon
ntroller utförts samt
s
olika forrmer av omg
givningskontrroller.
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1.4

Rapporten
ns omfattnin
ng och disp osition
I rapporten
n redogörs för
f de aktiviiteter som utfördes
u
under förberedeelse- och ge
enomförandeske
edena, vilka tidsmässigt sträcker sig från början av år 2004 ttill början av
v 2011
när den sissta slutbesiktningen hade
e genomförts
s.
För överskå
ådlighetens skull har delrresultat före,, under och efter
e
saneringgen samt infformation som bedömts
b
vara av unde rordnad bettydelse för rapporten
r
uttelämnats. Dessa
D
resultat och
h uppgifter fiinns dock red
dovisade i en
e rad delrap
pporter som uupprättades under
arbetets gå
ång. Samtlig
ga underlag srapporter av
a betydelse
e redovisas i referensfö
örteckningen i slu
utet av rappo
orten.
De rapportter, beslut oc
ch övriga ha ndlingar som
m har tagits fram
f
inom raamen för pro
ojektet
och som finns upptagn
na i referenssförteckninge
en har lagrats digitalt påå CD, som bilagts
b
denna rapp
port. Övriga litteraturrefe
erenser finns listade i referensförtecckningen, men
m
är
undantagna
a vad gäller lagring på
å CD. Utöve
er ovan angivna dokum
ment, finns det
d en
omfattande
e dokumenta
ation av t.exx. mötesproto
okoll, korrespondens viaa e-post och brev,
dagboksan
nteckningar samt
s
exportttillstånd, som
m inte finns med i refeerensförteckn
ningen
eller lagrad
de på CD tillh
hörande den
nna rapport. Dessa dokum
ment finns laagrade i projektets
servermappar hos Sva
alövs komm
mun och i prrojektpärmarr som arkiveeras hos Sv
valövs
kommun.

1.5

Författare och gransk
kare
Huvudförfa
attare till rapporten är Pe
eter Englöv och Jenny Wickström,
W
S
Sweco. Övrig
ga vid
Sweco som
m har medve
erkat i rappo
ortarbetet är främst Leif Axenhamn
A
(lluftkontroll), Vladimir Vanek (vattenkontro
oll) och Katriin Johansson
n (saneringsresultat och bilagor).
Granskning
g av rapporte
en har utförtss i omgånga
ar av projektle
edningen geenom Lars Be
evmo,
Åsa Anderssson och Kriistina Jeppssson, vilka äv
ven bidragit med
m vissa texxtavsnitt. De
elar av
rapporten har granska
ats av Markk Elert, Kem
makta (målup
ppfyllelse) occh Kristina Ståhln, WSP Environmental (m
myndighetsärenden).
Gustafsson

1.6

Definitione
er

1.6.1 Begrepp, termer och förkortning
gar
I rapporten används följande begre pp och terme
er med neda
an angiven beetydelse.
Dinoseb

Dinose
eb (dinitrobutyylfenol) är en herbicid
h
som framställdes unnder en period
d vid
BT Kemi.

Dioxiner

Polyklo
orerade diben
nsodioxiner oc
ch dibensofura
aner.
Dioxinanalyser utförrda inom proje
ektet omfattar en standardupppsättning me
ed 17
s.k. ko
ongener, d.v.s . varianter av dioxinämnen med olika anta
tal och olika pllacering av
v kloratomerna
a. För varje ko
ongen finns en
n toxicitetsfakttor (TEF) fram
mtagen
som anger giftighete
en i förhålland
de till den mest giftiga dioxinnen TCDD. Ge
enom
att multiplicera konccentrationen fö
ör varje enskild
d kongen medd dess TEF oc
ch
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därefte
er summera p rodukterna får man den tota
ala halten av T
TCDD-ekvivaler
(TEQ). WHO gör övversyner av TE
EF och haltern
na brukar därföör uttryckas so
om
WHO-TEQ. Dioxinh alterna i denn
na rapport uttry
ycks som ng/kkg TS (WHO-T
TEQ).
Efterbehand
dling

Avser alla åtgärder, som genomfö
örs inom det norra
n
BT Kemii-området för att
a det
n
att det
d ska det skaa omvandlas till
t en
övergrripande målet ska uppnås, nämligen
naturp
park tillgänglig för allmänhetten. Efterbehandlingen omfaattar således inte
i
bara saneringsarbetten utan även återfyllnad oc
ch gestaltning av området, anorda
nande av GC-broar,, plantering sa
amt liknande arbeten.
a

Fenoxisyror

Fenoxisyror är fören
ningar av olika
a karboxylsyror (framför allt ättiksyra och propionsy
yra) och olika kklorfenoler, so
om har använtts och vissa foortfarande anv
vänds
som ve
erksamma sub
bstanser i medel för ogräs- och slybekäm
mpning (herbic
cider).
Analys
ser utförda ino
om projektet har vanligtvis omfattat
o
följandde fenoxisyrorr:
D, 2,4-DP, 2,4
MCPA
A, MCPP, 2,4-D
4,5-T, 2,4,5-TP
P och 2(4-klorrfenoxi)propion
nsyra.
Produk
ktionen vid BT
T Kemi omfatta
ade främst fen
noxisyror markkerade med fe
etstil.
Fenoxisyrehalterna redovisas i allmänhet som summan
s
av saamtliga analys
serade
ämnen
n inom gruppe
en.

Klorfenoler

Klorfen
noler är en gru
upp ämnen so
om är uppbygg
gda av en fenoolmolekyl med
d olika
antal och
o placering a
av kloratomerr. Antalet klora
atomer kan varriera mellan ett
e
(mono
oklorfenol) till ffem (pentaklorrfenol).
Analys
ser utförda ino
om projektet har vanligtvis omfattat
o
följandde klorfenoler 2-, 3och 4-monoklorfeno
ol, 2,4+2,5-, 2,6-, 3,5-, 2,3- och
o 3,4-diklorffenol, 2,4,6-, 2,3,5-,
2
2,4,5-, 2,3,6,- 3,4,5, - och 2,3,4-triklorfenol, 2,3,5,6-, 2,3,4,6- ooch 2,3,4,5tetraklorfenol samt p
pentaklorfenoll.
2,4-dik
klorfenol framsställdes av BT
T Kemi och användes för tillvverkning av 2,4-D
och 2,4
4-DP. Även 2 ,4,6-triklorfeno
ol framställdes
s, men i mindrre omfattning. 2,4,5triklorfenol använde s för framställning av 2,4,5--T, men tillverkkades inte på plats.
Klorfen
nolhalterna re dovisas i allmänhet som summan av sam
mtliga analyserade
ämnen
n inom ämnessgruppen.

Klorkresolerr

Klorkre
esoler är en g rupp ämnen uppbyggda
u
av en metylfeno l(kresol)molek
kyl
med olika antal och placering av kloratomer.
k
ser utförda ino
om projektet har vanligtvis omfattat
o
följandde klorfenoler: 4Analys
klor-2--metylfenol (4--klor-o-kresol) och 6-klor-2 metylfenol.
m
Deen förstnämnd
da
klorkre
esolen framstä
älldes av BT Kemi
K
som råva
ara för MCPA och MCPP.
Klorkre
esolhalterna re
edovisas i allm
mänhet som summan av dee två ovan näm
mnda
klorkre
esolerna.

Luktenhet

Lukten
nhet är ett måttt på luktstyrka
a. Med 1 lukte
enhet (le) per m 3 menas den
n
mängd
d av en föroren
ning som vid fullständig
f
inblandning i 1 m 3 luktfri luft ge
er en
blandn
ning där konce
entrationen är samma som lukttröskelvärddet.
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Lukttröskelvvärde

Lukttrö
öskelvärdet ha
ar bestämts so
om den halt av
v en föroreningg där 50 % av
v
deltagarna i en luktp
panel känner lukt.

Sanering

Avser utgrävning occh omhänderta
agande av föro
orenade masssor från det no
orra
BT Kemi-området.

Benämning
gar eller förk
kortningar avv företag och
h organisatio
oner som ha r deltagit i arbetet
a
framgår av tabellerna i kapitel 2 Org
ganisation.
Förkortning
gar i övrigt an
nvänds med följande betydelse:
4-CPP

2
2(4-klorfenoxi)
)propionsyra. O
Orenhet i och nedbrytningsprodukt av 2,44-DP och 2,4,5-TP

2,4-D

2
2,4-diklor-feno
oxiättiksyra

2,4-DP

2
2,4-diklor-feno
oxipropionsyra
a (även benäm
mnt diklorprop))

LOU

L om offentlig upphandlin
Lag
ng

MCPA

2
2-metyl-4-klor-fenoxiättiksyrra

MCPP

2
2-metyl-4-klor-fenoxipropion
nsyra (även be
enämnt mecop
prop)

NGV

N
Nivågränsvärd
de enligt Arbettsmiljöverkets författningssa
amling AFS 20005:17

PBL

P
Planoch bygg
glagen (SFS 1
1987:10)

2,4,5-T

2
2,4,5-triklor-fen
noxiättiksyra

TED

Tenders Electrronic Daily, we
T
ebbversionen av ”Tillägg till Europeiska uunionens tidnin
ng”
f offentlig up
för
pphandling i Eu
uropa

TS

T
Torrsubstans

2,4,5-TP

2
2,4,5-triklor-fen
noxipropionsyyra (även benä
ämnt fenoprop
p)

1.6.2
2 Koordinatssystem
Koordinatsystem som använts är i plansystem
m RT90 5.0 gon
g 0;-15 occh höjdsystem RH
70. Inmätningar har i allmänhet gjo rts med bedö
ömd noggran
nnhet i plan på ca 10 cm
m och i
höjd på 2-3
3 cm.
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2

Organisattion
BT Kemi-p
projektet driv
vs i projektfform underställd en politiskt tillsatt styrelse. Sv
valövs
kommun har genom projektledning
p
gen handlat upp en rad konsulter, eentreprenöre
er och
leverantöre
er för genom
mförandet av projektet. Eftersom
E
olika
a former av tillstånd och
h godkännanden
n har behöv
vts för geno
omförandet har
h flera my
yndigheter, fframför allt miljömyndighete
er, varit invollverade.
I detta kap
pitel redovisas de företa
ag, myndigh
heter och orrganisationerr som varit engagerade und
der förberedelse- och ge
enomförande
eskedet. Utö
över nedan l istade aktöre
er har
ytterligare ett
e antal med
dverkat, men
n i mer begrä
änsad omfattning.

2.1

Finansiäre
er
Projektet har
h till större delen (ca 9
95% av kosttnaderna und
der förbered else- och ge
enomförandeske
edet) finansie
erats av Na
aturvårdsverk
ket genom anslag
a
till eefterbehandling av
förorenade
e områden. Resterande
R
del har finansierats av Svalövs kom
mmun. De statliga
medlen ha
ar förmedlats
s via länsstyyrelsen genom rekvisitio
on av medeel för täckning av
upplupna kostnader.
k
Kontaktperrsoner hos Naturvårdsvverket har varit
v
Per Gu
ullbring (t.o.m
m. hösten 2005),
2
Helena Da
ahlgren (t.o.m
m. decembe r 2006), Kje
ell Färnkvist (t.o.m. januaari 2010), Helena
H
Fürst (t.o.m
m. januari 2011) och däre
efter John Lo
otoft.
Sveriges Geologiska
G
Undersökning
U
g (SGU) harr bistått Natu
urvårdsverkeet med rådgivning
samt med granskning av
a bidragsan
nsökan och beredning
b
av
v bidragsbesslutet för åtgärderg (t.o.m. höstten 2006) oc
ch därefter ge
enom Tobiass Berglin.
na genom Ulf Winnberg

2.2

Beställaro
organisation
n
Beställare och huvudm
man är Svalö
övs kommun
n genom den
n av kommuunfullmäktige
e (KF)
tillsatta ”Sttyrelsen för efterbehand
dling av f.d. BT Kemiom
mrådet, Teckkomatorp, Sv
valövs
kommun” (nedan
(
benä
ämnd Styrelssen för BT Kemi
K
Efterbe
ehandling), ssom fungerar som
styrgrupp för
f projektet.. KF är besl utande orga
an i frågor so
om rör finannsiering och reglemente för BT Kemi-styrelsen. Kom
mmunstyrels
sens (KS) ro
oll är beredaande organ i KFärenden.
Projektet är
ä sedan förberedelsske det organise
erat enligt Figur 3. Projeektchefen, projekp
tledaren occh biträdande
e projektleda
are bildar en projektlednin
ngsgrupp, soom leder projjektet.
Projektledn
ningsgruppen
n har haft följjande sammansättning:
 Proje
ektchef och beställaren
ns ombud: Åsa Ratcov
vich (kommuunchef i Sv
valövs
kom
mmun)
 Proje
ektledare: Lars Bevmo (t.o.m. 200
09-12-31), därefter rådggivande expert åt
pro
ojektet; Åsa Andersson
A
(ffr.o.m. 2010--01-01)
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 Biträ
ädande proje
ektledare: Ulff Evertsson, Evena Utvec
ckling AB (t. o.m. 2009-12-31),
därrefter rådgivande expertt åt projektett; Åsa Anderrsson (2008--06-18 – 200
09-1231)); Kristina Jeppsson
J
(frr.o.m. 2010-09-21). Tidig
gare var ävven Anna Te
erning
(20
006-01-09 – 2006-12-31)) och därefte
er Linda Jön
nsson (2007--02-01 – 200
08-0530)) biträdande projektledarre.

Figur 3. Projjektorganisatio
on under förbe
eredelse- och genomförand
deskedet.

Kommunen
n har vidare
e ställt upp med projekttstöd främst genom Tom
mmy Samue
elsson
(samhällsb
byggnadsche
ef), Inga-Lill O
Olsson (informationschef) och Annikka Lönnblad (ekonomistöd).
Sedan som
mmaren 2003
3 drivs proje
ektet från ett projektkonto
or inrättat i dden gamla skolan,
Torgskolan
n, i Teckomattorp.

2.3

Länsstyrelsen
Länsstyrelssen i Skåne län (länsstyrrelsen) har dels
d
ansvaratt för utbetalnning av de anslagna medlen
n och dels haft
h
tillsynen
n enligt miljö
öbalken över projektet. Handläggare hos
länsstyrelse
en i bidragsffrågor har va
arit Mats An
ndersson me
ed biträde avv Johan Wig
gh och
tidigare äve
en Paul Svensson. Hand
dläggare i frå
ågor som rörr anmälningssärenden ha
ar varit
David Lallo
oo och tidigarre Maria Moh
hlin.
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Fram till årrskiftet 2005//2006 var län
nsstyrelsen även
ä
verksamhetsutövarre såsom ansvarig
mrådet [Ref.. 123].
för underhå
åll, drift och kontroll av d
dräneringssys
stemet inom det norra om
Vid nämnda tidpunkt öv
vergick ansva
aret till Svalö
övs kommun (kapitel 5.4)).
Statens Ge
eotekniska In
nstitut (SGI) har bistått lä
änsstyrelsen med rådgivnning, inlednin
ngsvis
genom Karrin Kockum och
o därefter genom Paul Svensson (efter det att denne hade slutat
på länsstyrrelsen).

2.4

Konsulter
Följande konsulter
k
har varit enga
agerade und
der förberede
else (F)- occh genomförrandeskedet (G)). Inom parrentes ange
es förkortningar av före
etagsnamnenn som anvä
änds i
rapporten.
Konsult

Ansvars
sområde

ABEL Konsu
ult i Sverige AB, numera
ABEL Grupp
pen Sverige AB
A ABEL

Projektering av elanlägg
gningar, signaal- och
reglerutrustning

Asklunds Mä
ätteknik AB (A
Asklunds)

Geodetisk
ka mätarbeten
n

Atkins Sverig
ge AB (Atkins)

Rådgivnin
ng avseende kvalitetsk
och
miljösäkrin
ng

F, G

Ekologgrupp
pen i Landskro
ona AB

Bottenfaunaundersökningar i Braån

G

Flygfältsbyrå
ån AB, senare
e FB Enginee-ring AB, num
mera COWI AB
B (FBAB)

Projektering och framtagning av förfråågningsunderlag för
f ombyggnad av dräneringgssystem

F

GF Konsult AB,
A numera Norconsult
N
AB
(GF Konsultt)

Landskap
psplanering och framtagningg av förad
frågningsu
underlag för markentreprena
m

F, G

GfK Sverige
e AB (GfK)

Attitydund
dersökningar

F, G

Per-Olof Setttvik, Reinertsen Sverige AB
B

Slutbesikttningar

G

Sweco Envirronment AB, tidigare
t
SWECO VIA
AK AB (Sweco
o)

Framtagning av förfrågn
ningsunderlagg för
saneringsentreprenad

F

Underkonsu
ult Kemakta AB
B (Kemakta)

Projektrisk
k- och säkerhe
etsanalyser

F, G
G

F

Miljöutredningar i samverkan med Keemakta

F, G

Upprättan
nde och genom
mförande av m
miljökontrollprogram samt löpand
de sammanstä
tällning

F, G

Löpande uppdatering
u
och underhåll aav

F, G

WSP Enviro
onmental AB (W
WSP)

Miljöjuridis
sk rådgivning och framtagniing av
anmälning
gshandlingar

F, G

WSP Byggp
projektering AB
B (WSP Bygg))

Projektering och upprätttande av förfrå
rågningsunderlag för
f GC-broar samt
s
husbesikktningar

F, G
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2.5

Entreprenörer
Följande entreprenörerr har varit en
ngagerade under
u
förbere
edelse(F)- occh genomförrandeskedet (G)). Inom pare
entes anges de förkortningar av företagsnamneen som anvä
änds i
rapporten.
Entreprenör

2.6

An
nsvarsområde
e

Skede
S

Banverket Produktion,
P
numera Infra
anord AB
(Banverket Produktion)
P

Kontaktledn
ningsentrepren
nad

G

Oden Anlägg
gnings AB
(Oden)

Markanlägg
gningsentrepre
enad och anlä
äggandet av G
GC-broar
med Anderb
bergs Elektriska AB som un
nderentreprenöör

G

Skanska Sve
erige AB
(Skanska)

Ansvariga fför saneringse
entreprenaden. Deras huvuddsakliga
underentrep
prenörer för omhänderagan
ndet av massoorna var
inledningsvvis RGS 90 Sv
verige AB och senare Norreccco AB.
erentreprenöreer; bl.a.
Dessa har i sin tur anlitatt ett antal unde
a hamn, åkerie
er, mottagning
gsanläggningaar,
Landskrona
skeppsmäkklare.

G

Veidekke Skkåne AB
(Veidekke)

Ombyggnad
d av dränering
gssystemet

F

Leverantö
örer
Följande le
everantörer har
h varit eng
gagerade un
nder förbered
delse (F)- occh genomförrandeskedet (G)). Inom pare
entes anges de förkortningar av företagsnamneen som anvä
änds i
rapporten.
Le
everantör

2.7

Ansvarsområ
åde

Skede
S

ALS Scandin
navia AB, tidig
gare
Analytica AB
B (ALS)

ment- och lufta
analyser
Jord-, vatten-, sedim

F, G

Eurofins Sve
erige AB, tidigare
AnalyCen AB (Analycen)

n-, sediment och
o luftanalyse
er
Vatten

F, G

FDS-Mättekknik AB (FDS)

Installlation och und
derhåll av mete
eorologisk staation

F, G

Martinsons Träbroar
T
AB

Leverrans och monttering av GC-b
broar

G

O3 Technolo
ogy AB (O3)

Installlation och driftt av försöksan
nläggning för
behan
ndling av dräneringsvatten genom
g
ozonerring

G

Oleico AB (O
Oleico)

Partikkelmätutrustnin
ng

G

Myndigheter och and
dra offentliga
a organ
Utöver Natturvårdsverke
et, Länsstyre
elsen i Skåne
e län (länsstyrelsen), Sveeriges Geolo
ogiska
Undersökning (SGU) och
o Statens Geotekniska
a Institut (SG
GI), vilka om
mnämns ovan, har
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följande myndigheter och
o
offentlig a organ varrit engagerad
de i projekteet. Inom parrentes
örkortningar av organisattionsnamnen
n som används i rapporteen.
anges de fö
Myndighet/fförvaltning

Ansvarsom
mråde

Kommunala nämnder i Sv
valövs kommu
un med
m
och bygga
ande (organisa
ansvar för miljö
ationsförändringarr har skett und
der projekttide n)

Ansvarig och beslutande i ffrågor som rörr miljö,
bygg och rädd
dningstjänst

Miljökontore
et, Svalövs kom
mmun t.o.m. 2
2009-08-31

Remissinstan
ns för miljöfråggor

Söderåsens miljöförbund och förbundsd
direktion
(bestående av miljöförvalttningar i fem kkommuner)
fr.o.m. 2009-09-01

Remissinstan
ns för miljöfråggor (Söderåsens
miljöförbunds
s förbundsdirekktion fungerarr som
miljönämnd)

Yrkesinspekktionen, numerra Arbetsmiljö
överket, gm
Avd. för Arbets- och Miljöm
medicin vid Un
niversitetssjukhuset i Lund
L
genom överläkare
ö
Marrgareta
Littorin (Yrke
esinspektionen)

Rådgivande rörande
r
hälsorrisker för män
nniskor
(boende i Tec
ckomatorp sam
mt personal i projekp
tet). Genomfö
örande av hälssoundersöknin
ngar
av personal

Banverket, numera
n
Trafikv
verket

Rådgivande gällande
g
säkerrhet vid arbete
e nära
järnväg
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3

Aktivitets
sstyrning, rapporterin
r
ng och dok
kumentation

3.1

Mötesform
mer
Efterbehan
ndlingen har följts
f
upp och
h styrts geno
om följande mötesformer
m
r:


Styrelssemöten med
d deltagande
e av förutom
m medlemma
arna i styrelssen också prrojektledning
gen



Samråds- och inforrmationsmötten med delttagande av representant
r
ter från länsstyrelsen och projektledn
ningen samt vid behov äv
ven entreprenörer och koonsulter



Byggm
möten med deltagande
d
a
av representanter från projektledninggen och entreprenörer samt
s
vid beho
ov även konssulter

Mötena har följt en fast dagordning.. Protokoll ha
ar upprättats i anslutning till varje möte.
3.1.1 Styrelsem öten
Vid styrelse
emötena, som hålls i storrt sett varje månad
m
(ca 10
0 ggr/år), delltar förutom styrels
semedlemm
marna även projektgrup
ppens medle
emmar. I sa
amband meed styrelsem
mötena
hålls efterfö
öljande press
skonferens.
3.1.2
2 Samråds- och informationsmöte
en
Samrådsmöten med länsstyrelsen
n genomförd
des fyra gån
nger under våren 2007
7 inför
anmälan om
m efterbehan
ndling. Vidarre hölls ett sa
amrådsmöte 2007-04-188 med allmän
nheten
gällande an
nmälan.
Information
nsmöten me
ed länsstyrel sen har hållits löpande
e med i allm
mänhet en till
t två
månders in
ntervall seda
an maj 2005
5, när möte nr 1 hölls. Mötesformenn övergick i mars
2007 till attt kallas sam
mråds-/inform
mationsmöten, då ovan nämnda saamrådsmöten
n med
länsstyrelse
en slogs sam
mman med in
nformationsm
mötena.
3.1.3
3 Byggmöte
en
med entreprrenörer för dräneUnder genomförandet har byggmö
öten hållits kontinuerligt
k
d
rings-, sane
erings-, mark
kanläggningss- och konta
aktledningsen
ntreprenaderr. Förutom prrojektledningen och
o entrepre
enörerna harr även perso
onal från bl. a. konsulter och undere
entreprenörer deltagit vid behov.
3.1.4
4 Kvalitetss äkring och -styrning
Under huvvudstudieskedet upprätta
ades en kva
alitetsplan för projektet, vvilken faststtälldes
under janua
ari 2003 [Ref. 22].
I inledningen av förberedelsesked
det upprättad
des ett styra
ande dokumeent av proje
ektledef. 23], som anger
a
att pro
ojektet ska ge
enomföras med
m policydookument beslutade
ningen [Re

ra04s 2011-02-17

29 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

av Svalövss kommun samt med Na
aturvårdsverkets kvalitets
smanual för efterbehand
dlingsprojekt [Re
ef. 246] som grund.
g
Till styyrdokumente
et hör följand
de handlingaar:


Ko
ommunens orrganisationssschema



ing
Re
eglemente för Styrelsen fö
ör BT Kemi Efterbehandl
E



De
elegationsord
dning för Styrrelsen för BT
T Kemi Efterb
behandling



Arkkivreglementte



Rikktlinjer för ha
antering av e--post



Info
ormationspolicy



Risskhanteringspolicy

Styrdokumentet hänvis
sar dessutom
m till ytterligare handlinga
ar som ska bbeaktas av prrojektledningen, såsom rädd
dningstjänstp
plan, upphan
ndlingspolicy samt bestäm
mmelser för miljö,
naturvård, kulturmiljö oc
ch energisattsningar [Reff. 23].
Senare und
der förberedelseskedet u
upprättades genom Atkin
ns en projekktplan för kva
alitetsoch miljösä
äkring av projektet [Ref.. 25]. Den in
nnehåller en rad styrandde rutiner, in
nstruktioner och hjälpmedel
h
som
s
gäller fö r projektets genomförand
g
de. Projektplaanen syftar till
t att:


säkkerställa han
nteringen av miljö-, arbets
smiljö- och kvalitetsfrågo
k
or i projektet



rkets kvaliteetsmanual: Eftersäkkerställa attt projektet tillämpar Naturvårdsve
N
behandling av förorenad
f
jorrd [Ref. 246]



erfforderliga tills
stånd och an
nmälningar ge
enomförs och följs

Projektcheffen har det överordnade
ö
e ansvaret fö
ör upprättand
de, införandee och underh
håll av
projektplan
nen.
Projektplan
nen var styra
ande för de o
olika aktörern
na tillsammans med deraas egna rutin
ner för
kvalitets- och
o miljösäkrring. Alla ent reprenörer upprättade
u
så
åledes egna projektplane
er och
n som underrlag. Dessa planer
kvalitetssäkkringsrutinerr med den övvergripande projektplane
p
p
godkändess av projektle
edningen inna
an entrepren
naderna påbö
örjades.
Likaså upprrättades häls
so- och säke rhetsplaner av
a de olika entreprenöre
e
rna. De omfa
attade
instruktione
er och rutinerr som gällde inom respektive entreprrenörs arbetssområde [Re
ef. 26,
Ref. 27]. Ko
onsulter och
h övriga aktö
örer som verkade inom arbetsområddena omfatta
ades i
tillämpliga delar
d
av dess
sa hälso- och
h säkerhetsru
utiner.
Under förb
beredelseske
edet genomffördes en ris
sk- och säke
erhetsanalyss [Ref. 24]. Syftet
med denna
a var att i ett
e tidigt sked
de identifiera
a projektrisker och bedööma risknivå
åer för
olika moment under projektet. Rissk- och säke
erhetsanalyse
en beskrivs närmare i kapitel
k
7.13. Analyysen delgavs
s samtliga en
ntreprenörer som underla
ag för deras egna analys
ser av
projektet in
nför entrepren
nadstart.
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3.2

Rapporterring
Följande tyyper av rappo
orter har upp
prättats unde
er projektets gång:
g


Ekonomisk redovisning



Milljökontrollrap
pporter underr sanering



Ra
apporter rörande omgivni ngskontroll



Utrredningsrapp
porter

Muntlig rap
pportering ha
ar skett vid ovvan nämnda möten (kapiitel 3.1).
3.2.1 Ekonomis k redovisning
Efter varje kvartal har projektlednin
ngen lämnatt en ekonom
misk redogöreelse till länss
styrelsen med uppgifter om projektets
p
ekkonomi senaste kvartal och totalt. Reedovisningarn
na har
även inneh
hållit uppgifte
er om mede
elsförbrukning
g, eventuella
a ändringar i tidplan och
h uppfyllelse av mål och delmål
d
samtt rekvisition av redovisat belopp. Förändringa
ar och
a betydelse
e har komme
enterats.
avvikelser av
Varje år i november har en årsred
dovisning lämnats med kortfattad beeskrivning av
a vidtagna aktivviteter och uppnådda rresultat sam
mt positiva och
o
negativaa erfarenhetter av
genomfört arbete under året, begrä
änsningar me
ed använda/testade metooder o dyl.
Eftersom projektet
p
har löpt under fflera år och i olika skede
en har särskkilda avstämn
ningar
av det eko
onomiska lä
äget gjorts vvid årsskifte
ena samt vid
d övergång mellan ske
edena.
Rapportern
na har redoviisat alla kosttnader, både de som har täckts med sstatliga medel och
de som harr täckts med kommunala
a medel.
I anslutning
g till slutredo
ovisning av åtgärderna inom
i
det norra området kommer äv
ven en
ekonomisk slutredovisn
ning att ske.
2 Miljökontr ollrapporterr under san
nering
3.2.2
Under saneringen upprättades efte
er varje utförd kampanj dels en miljjörapport förr både
saneringso
området och omlastningssplatsen, dels en resulta
atrapport meed informatio
on om
analysresultat i schaktbottnar och -väggar sam
mt borttransp
porterade maassor etc. (k
kapitel
8.11.6).
3.2.3
3 Rapporterr rörande om
mgivningsko
ontroll
Omgivningskontrollen har
h redovisatts underhand
d i olika rapp
porter eller ssammanställn
ningar
i anslutning
g till informa
ations- och ssamrådsmöte
en. Rapporte
erna har omffattat överva
akning
av vatten, luft, lukt, botttenfauna etc . Se vidare kapitel
k
10.12.
3.2.4
4 Utredning srapporter
Utöver ova
an nämnda kontrollrapp
porter har en rad utredningsrapportter av varie
erande
inriktning och
o omfattnin
ng tagits fram
m under proje
ektets gång.
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3.3

Data- och dokumenth
hantering

3.3.1 Datahante
ering
Mät- och analysdata som är rela
aterade till punkter
p
ellerr ytor inom efterbehand
dlingsområdet ha
ar efterhand lagrats i pro
ojektets geo- och miljödatabas, som uupprättades under
huvudstudieskedet. Da
atabasen är uppbyggd av standard
dprogramvaroor omfattand
de en
relationsda
atabas (MS Access), ettt GIS-progra
am (Mapinfo
o Professionnal) och ett CADverktyg (Au
utoCAD Map
p). Systemett medger import och exp
port med såvväl enklare skriv-,
rit- och kallkylprogram (MS Word, Excel och PowerPoint
P
samt
s
GS Surrfer-Grapherr) som
mera avancerade redovisnings-, be
eräknings- oc
ch simulering
gsprogram. D
Databasen ägs
ä av
n, men admin
nistreras av S
Sweco, Malm
mö.
kommunen
Vissa inmä
ätningsdata samt
s
analysser av behan
ndlade jordm
massor har innte lagrats i databasen utan
n återfinns digitalt
d
lagrad
de som filer i projektmappar hos Sw
weco och Sv
valövs
kommun. Databasen
D
in
nnehåller i da
agsläget (dec
cember 2010
0) uppgifter frrån ca 1 100
0 provtagningspu
unkter och -yttor samt ca 4
48 000 analy
ysvärden.
Väderdata från sommaren 2005 och
h framåt lagrras i separat databas vid Sweco, Götteborg
(kapitel 10..7 och 12.6).
2 Upprättan de av relatiionshandlin
ngar
3.3.2
Relationsha
andlingar, so
om redovisa r den verklig
ga utformningen av utförrt arbete i fo
orm av
ritningar occh tekniska beskrivninga
b
ar efter färdig
gställandet, har tagits fraam för bl.a. markoch anlägg
gningsentrep
prenader, ela
arbeten och GC-broar. En
E förteckninng över rela
ationshandlingarn
na redovisas
s i kapitel 17..
3.3.3
3 Dokumentthantering
Alla dokum
ment, handlin
ngar, ritninga
ar m.m. har lagrats
l
både digitalt och fysiskt i utskriven
form i ett pärmsystem hos
h projektko
ontoret. Det digitala syste
emet är inorddnat i kommunens
system me
en i en särs
skild mappsttruktur. Viktiga handlingar har diarieeförts och la
agrats
också i ko
ommunens arkiv digitallt och fysiskt i enlighe
et med kom
mmunens no
ormala
rutiner.Han
ntering av do
okument ino
om berörda konsulter, entreprenörerr och leverantörer
har skett en
nligt respektiive företags rutiner.

4

Tidplan
En övergrip
pande tidplan som sträccker sig överr den period som beskrivvs i denna ra
apport
(förberedelse- och geno
omförandeskkedet) visas i Figur 4.
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F
J
D
N
O
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J
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J
M
A
M
F
J
D
N
O

NV beviljar bidrag för genomföran
ndeskedet
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A
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J
M
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ontrollprogram (vatten)

O

2005
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S

Kontraktt upprättas med Veidecke. Arbeten med nytt dräneriingssystem påbörjas

A
J

Meteoro
ologisk mätstation anordna
as

J
M
A
M

Miljökon
ntrollprogram (vatten) för fö
örberedelseskedet upprätttas och provtagning påbörj
rjas
Upphandling av konsulter

F
J
D
N
O
S

NV beviljar bidrag för förberedelse
eskedet

2004

A
J

Slutredo
ovisning av huvudstudien (version
(
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J
M
A
M
F

Svalövs kommun åtar sig huvudm
mannaskapet. Inbjudan för prekvalificering av anbudssgivare annonseras

J

Figur 4. Tidp
plan med överrgripande aktivviteter under förberedelsef
och
o genomförrandeskedet.
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Förberedelseskedet inleddes i börjjan av år 2004 när komm
munen åtog sig huvudm
mannaskapet för genomföran
ndet av efte rbehandlinge
en. Genomfö
örandeskedeet påbörjade
es när
kontrakt me
ed Skanska och ODEN sslöts under december
d
2006 och en innledande testtsanering genom
mfördes. Gen
nomförandes kedet avslutades i princip i sambandd med att den
n sista
h saneringse
slutbesiktningen var ge
enomförd och
entreprenade
en godkänd. Den efterföljande
perioden benämns
b
i tid
dplanen ”efte
erkontroll”, men
m
det bör framhållas att efterkonttrollen
avser enda
ast det norra området, då
å efterbehandlingsåtgärder för det söödra områdett kvarstår.
Tidplanen har
h av olika skäl blivit kra
aftigt förskjutten. I huvuds
studien (Ref. 155) redovisades
en tidplan där förbered
delseskedet sskulle inleda
as i slutet av 2003 och vaara avslutat under
första halvå
Efterbehandlingen
året 2005, då projektet sskulle gå in i genomförandeskedet. E
beräknadess då vara avslutad i börja
an av 2007.

5

Myndighe
etsärenden
n
I detta kap
pitel ges en översiktlig
ö
re
edogörelse fö
ör de olika ansökningar,
a
, anmälninga
ar etc.
som upprä
ättades inom
m projektet u
under i första
a hand förbe
eredelse- occh genomförrandeskedena sa
amt de myndighetsbeslu
ut som fattad
des med anledning av ddessa. Syftet med
kapitlet är att ge en öv
versikt av be
eslutsgången
n. Avsikten är
ä inte att reedovisa villko
or och
detaljer i besluten
b
och hur dessa har uppfyllts
s. Detta behandlas i särs
rskild rapportt upprättad av projektledning
gen i samverrkan med WS
SP [Ref. 60].
Efterbehan
ndlingen har genomförtss med bidrag
g från staten
n med Natuurvårdsverket som
beslutande
e myndighet och med lä
änsstyrelsen
n som förme
edlare av dee statliga medlen.
Inledningsvvis redovisas
s vilka ansökkningar som lämnats in sa
amt vilka besslut som har tagits
rörande bid
dragsfrågor inför och und
der projektet (kapitel 5.1)..
En detaljplan har utarb
betats och vu
unnit laga krraft för det norra
n
BT Kem
mi-området, vilken
ärmare i kapiitel 5.2.
beskrivs nä
Efterbehan
ndlingsarbete
et har styrts av krav enlig
gt miljöbalke
en och dess tillhörande förordf
ningar, främ
mst Förordning (1998:89
99) om miljöfarlig verksa
amhet och häälsoskydd. För
F ett
antal åtgärrder har äve
en bygg- elle
er marklov krävts enligt Plan- och byygglagen (P
PBL). I
kapitel 5.3 – 5.13 redo
ogörs för de anmälninga
ar och ändrin
ngsanmälninngar som gjo
orts till
berörda tillsynsmyndigh
heter under olika skeden samt vilka
a beslut som
m har fattats under
arbetets gå
ång. Tillsyns
smyndighet i frågor som rör miljöbalk
ken har varitt i huvudsak
k länsstyrelsen, medan
m
komm
munen varit ttillsynsmyndighet i frågor som rör PBLL.
Projektet har
h omfattat gränsöverskkridande tran
nsporter av avfall. Naturrvårdsverketts och
utländska myndigheters
m
s beslut gälla
ande detta re
edovisas i ka
apitel 5.14.
Slutligen re
edovisas stä
ällningstagan
nden som lä
änsstyrelsen har gjort m
med anledning av
inkomna klagomål (kap
pitel 5.15).
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5.1

Bidragsan
nsökningar

5.1.1 Bidragsan
nsökningar under
u
huvu dstudiesked
det
I enlighet med
m
den urs
sprungliga övverenskomm
melsen med Naturvårdsvverket genom
mförde
Svalövs ko
ommun huvudstudien förr BT Kemi-om
mrådet unde
er åren 2002 - 2004 med
d syfte
att ta fram
m underlag för
f beslut o
om hur områ
ådet slutlige
en skulle haanteras och efterbehandlas.. För att finansiera utredn
ningen ansökte kommun
nen under maaj 2002 om bidrag
b
på 2,5 Mkrr [Ref. 1] enliigt Förordnin
ng (2004:100
0) om statsbidrag till åtgäärder för utre
edning
och efterbe
ehandling av
v förorenade områden. Ansökan
A
beviljades av läänsstyrelsen under
juni 2002 [R
Ref. 10].
Under arbe
etets gång och
o i samråd
d med länss
styrelsen utökades utreddningarna vid
d flera
tillfällen. Kommunen
K
erhöll
e
samma
anlagt 5,713
3 Mkr i bidra
ag, varav 0,,225 Mkr fö
ör prekvalificering
g av entreprrenörer. Kom
mmunens kos
stnader under huvudstuddieskedet up
ppgick
till 1,251 Mkr.
2 Bidragsan
nsökningar för
f förbered
delseskedett
5.1.2
Under februari 2004 åto
og sig Svalövvs kommun genom beslu
ut i kommunffullmäktige huvudh
mannaskap
pet för erford
derliga förbe redelsearbetten för efterb
behandling aav området. Under
mars inläm
mnades en ansökan til l länsstyrels
sen om bidrag för förbberedelsearb
betena
omfattande
e kompletterrande underrsökningar, upprättande
u
av förfrågnningsunderlag
g och
tillståndsha
andlingar, miljökontroll ssamt ombygg
gnad av drä
äneringssysteemet [Ref. 2].
2 De
för dessa a rbeten uppgick till 17 Mk
bedömda kostnaderna
k
kr, medan tootalkostnaden inkl.
genomförande och up
ppföljning be
edömdes up
ppgå till i 116
1
Mkr, doock med en
n stor
osäkerhet (82
( – 155 Mkr). Länsstyrrelsen ansök
kte därefter hos
h Naturvård
rdsverket om
m att få
BT Kemi-projektet införrt i länets åtg
gärdsram för efterbehandling av föroorenade omrråden.
På anmoda
an av Naturv
vårdsverket kkompletterades bidragsan
nsökan undeer septemberr 2004
med en uppdatering av
v förväntade kostnader fö
ör förberedels
seskedet [Reef. 3].
Naturvårdssverket beslu
utade under september 2004
2
att BT Kemi skullee införas i åtg
gärdsramen och att bidrag sk
kulle medgess med 11,625 Mkr för att genomföra fförberedelse
er inför
den planerrade saneringen [Ref. 11
1]. Under no
ovember 200
04 beslutadee länsstyrelse
en om
att vidarefö
ördela det errhållna bidra
aget till komm
munen [Ref. 12]. Enligt ööverenskommelse
mellan Natturvårdsverke
et och Svalö
övs kommun skulle komm
munen svaraa för 3,575 Mkr
M av
kostnadern
na under förb
beredelseske
edet.
drag för driftt av dräneringssystemet och behandlingen
Därefter an
nsökte komm
munen om bid
av dränerin
ngsvattnet i Landskrona under tre årr till en kostn
nad av 1,0800 Mkr [Ref. 4], då
kommunen
n var beredd
d att enligt länsstyrelse
ens önskemå
ål överta annsvaret för driften
d
fr.o.m. årssskiftet 2004//05. Länsstyrrelsen fann dock efter samråd
s
med Naturvårdsv
verket
att det av formella
f
skäll inte gick att
tt ge ett såda
ant separat bidrag.
b
Länssstyrelsen än
ndrade
därför ett av
a villkoren i det tidigare
e beslutet [R
Ref. 12] så att det besluutade bidrag
get för
förberedelsser också fick
k användas fför kostnade
er i samband med driften [Ref. 13]. Fo
ormellt
överfördes driftsansvarret till kommu
unen först vid
d årsskiftet 2005/06 (kapiitel 5.4).
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5.1.3
3 Bidragsan
nsökningar för
f genomfö
örandesked
det
Under nove
ember 2006 ansökte Sva
alövs kommu
un om bidrag
g för genomfförandeskede
et hos
länsstyrelse
en [Ref. 6], som i sin tu
ur ansökte om
o bidrag hos
h Naturvårrdsverket [Ref. 7].
Bidrag erhö
ölls inledning
gsvis med 8
83 Mkr genom
m beslut från länsstyrelssen under fe
ebruari
2007 [Ref.. 16], varav huvuddelen
n avsåg dett norra områ
ådet enligt N
Naturvårdsverkets
verksprotokkoll [Ref. 14] med efterfö
följande villko
orsbeslut [Re
ef. 15]. Det beviljade bid
draget
avsåg följande:


Behandling av förorenad jo
ord



Utfförande av markanläggn
ning för att skyddstäcka
a avfallsomrrådet mellan
n järnväg
garna med minst
m
1 m jord
dlager samt omvandla om
mrådet till ettt naturområd
de



Un
ndersökninga
ar och sane
eringsåtgärde
er inom industriområdett söder om Rååbanan så att området sä
äkert kan användas såsom områd e för konto
or och
måindustriloka
aler i enlighe
et med det öv
vergripande målet
sm



Driift av dräneringssystemett intill dess att
a överpump
pningen av drräneringsvattten till
Landskrona kan upphöra



Fortsatt kontroll av miljöpå
åverkningarna under gen
nomförandesskedet samt under
en uppföljnings
speriod åren därefter



Pro
ojektledning, information
n, tillståndsa
ansökningar o.dyl. undeer genomförrandeske
edet

Naturvårdssverket bevilljade under maj 2008 förstärkning
g av åtgärdssramen för efter7]. Orsaken var att den förorenade jorden visad
behandling
gen med 15 Mkr [Ref. 17
de sig
innehålla så
s höga hallter antimon att den av
v Skanska utsedde
u
undderentreprenö
ören i
Holland intte ansåg sig kunna ta e
emot de förorenade massorna (se kaapitel 5.9). Denna
D
förstärkning
g kom sedan
n att ingå i de
en nedan red
dovisade kom
mpletterandee bidragsansö
ökan.
Under novvember 2008
8 inlämnadess en komple
etterande bidragsansökaan om 75 Mkr
M till
länsstyrelse
en [Ref. 8]. Omfattninge
en av saneringen var stö
örre än förvääntat och be
ehandlingskostna
aden för jorrden ökade, som nämn
nts ovan, till följd av aantimoninnehållet.
Länsstyrelssen ansökte i sin tur om förstärkning
g av länsstyrelsens åtgärrdsram hos NaturN
vårdsverke
et [Ref. 9].
Naturvårdssverket beviljjade ansökta
a medel under december 2008 (protookoll 215/08) med
villkor för förstärkninge
f
en enligt Na
aturvårdsverk
kets beslut daterat
d
20088-12-18 [Reff. 18].
Vidareförde
elning av utö
ökat bidrag sskulle ske me
ed 45 Mkr un
nder 2008, 1 0 Mkr underr 2009
och med 20
2 Mkr underr 2010 (unde
er förutsättning att villkorren enligt beeslutet uppfylldes).
Länsstyrelssen fattade beslut
b
i janu
uari, maj och
h december 2009 om atttt vidareförde
ela de
utökade bid
dragen för 20
008, 2009 occh 2010 [Reff. 19, Ref. 20
0 resp. Ref. 221].
Den kompletterande bid
dragsansöka
an avsåg åtg
gärder inom främst
f
det noorra områdett, men
beviljade medel
m
skulle
e även täckka kostnaderr för vidare utredningarr inom det södra
området.
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5.2

Detaljplan
n
Arbete med
d att ta fram detaljplan fö
ör den norra delen av BT
T Kemi-områådet (Teckom
matorp
6:3 m.fl.) påbörjades
p
under
u
2004. Ett planförs
slag ställdes
s ut för sam
mråd under hösten
h
2007, vare
efter en sam
mrådsredogörrelse upprätttades [Ref. 151]. Detaljpplanen antog
gs vid
KF:s samm
manträde 200
08-04-28 [Re
ef. 152]. Den
n antagna de
etaljplanen [[Ref. 153 och Ref.
154] överkklagades inte
e. Planen sä ndes långt senare
s
in till länsstyrelseen för faststä
ällelse
och vann därför
d
laga krraft först 2010
0-04-27.
I samband med planarb
betet kom frå
ågan om järn
nvägsövergången av Södderåsbanan i Skolgatans förlä
ängning upp till diskussio
on med Banv
verket. Banverket hade tiidigare låtit stänga
s
korsningen
n, men efterr utredning konstaterade Lantmäterriet att stänngningen saknade
grund. Kom
mmunen och
h Banverket slöt därför ett
e avtal som
m reglerade förhållanden
na vid
korsningen
n [Ref. 136], vilket godkä
ändes av KS [Ref. 137]. Avtalet
A
innebbär att korsn
ningen
ska vara stängd
s
med låst bom. Ko
Kommunen och
o Banverke
et samt en eenskild fastig
ghetsägare har tillgång
t
till ny
yckel och kan
n nyttja korsningen vid behov för sköötsel o.d. av fastigf
heterna ino
om området.
Detaljplane
en beskrivs närmare
n
i kap
pitel 7.5.

5.3

Inledande
e arbeten
Inför plane
erade efterbe
ehandlingsarrbeten utförd
des olika inledande arbbeten som krävde
k
antingen byygg- och marklov eller an
nmälan enligt miljöbalken
n. Arbetena i fråga omfatttade:


Pro
ovisorisk tillfa
artsväg



Tilllfällig uppläggning av ren
n jord



Up
ppförande av väderstation
nsmast



Up
ppförande av informationssskylt



Up
ppläggning av
v jordvall

5.3.1 Provisorissk tillfartsväg och tillfäl lig upplägg ning av ren
n jord
För att und
dvika tunga transporter g
genom Teck
komatorps centrum i sam
mband med efterbehandling
gsarbetena, planerades
p
e
en provisorisk tillfartsväg för att leda trafiken till arbetsa
områdena via Garvareg
gatan och vä
ästerut. Vidare planerade
e projektet m
mottagning av
v rena
massor från schaktarbetten i närområdet avsedd
da som återffyllnad inom efteröverskottsm
behandling
gsområdet. Ett
E tillfälligt u pplag för så
ådana masso
or planeradees därför öster om
Söderåsba
anan och i dirrekt anslutnin
ng till den pro
ovisoriska vä
ägen (Figur 22).
Under majj 2005 ansö
ökte projekte
et om mark
klov för tillfa
artsvägen occh upplaget inom
fastigheten
n Teckomatorp 7:1 hos Svvalövs komm
mun [Ref. 29]]. Samhällsbbyggnadsnäm
mnden
beviljade tillfälligt lov till den 1 janua
ari 2008 [Reff. 63]. Underr december 22008 ansökte
es om
g av lovet t.o..m. 2010-07--01 [Ref. 54], vilket beviljades av näm
mnden [Ref. 94].
9
förlängning
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Under maj 2005 inlämn
nades till Sam
mhällsbyggn
nadsnämnden dessutom en anmälan enligt
miljöbalken
n om tillfällig uppläggning
g av rena massor [Ref. 30].
3 Nämndeen beslutade
e i juni
2005 att go
odkänna upp
pläggningen [[Ref. 61].
5.3.2
2 Uppförand
de av väderrstationsma
ast
Eftersom lu
ukt i samband med san
neringsåtgärd
derna bedöm
mdes kunna bli en betyd
dande
olägenhet beslutades att
a en meteo
orologisk sta
ation skulle uppföras
u
för datainsamling av
e, under och efter projekttets genomfö
örande.
väderförhållandena före
Ansökan fö
ör tillfälligt by
ygglov (t.o.m
m. 2007-12-3
31) för uppsä
ättning av enn 12 m hög väderv
stationsma
ast vid komm
munens f.d. reningsverk strax väster om områddet inlämnad
des till
Samhällsbyyggnadsnäm
mnden [Ref. 2
28], vilket be
eviljades und
der augusti 22005 [Ref. 62
2]. Då
efterbehandlingsarbete
ena försenad
des inlämna
ades under mars 2008 en ansöka
an om
förlängning
g [Ref. 48], viilket beviljad es av Samhä
ällsbyggnads
snämnden (tt.o.m. 2010-1
12-31)
[Ref. 83].
5.3.3
3 Uppförand
de av inform
mationsskyltt
Ansökan om
o tillfälligt bygglov
b
för iinformationsskylt i anslu
utning till arbbetsplatsen inlämnades till Samhällsbyg
S
ggnadsnämnd
den under ju
uli 2007 [Re
ef. 40], som beviljade by
ygglov
t.o.m. 2008
8-11-30 [Reff. 73]. Då pro
ojektet försenades inlämnades undeer septemberr 2008
en ansökan
n om förlängning av bygg
glovet [Ref. 51].
5 Förlängn
ning beviljadees t.o.m. 201
10-0601 [Ref. 89
9].
5.3.4
4 Uppläggniing av jordv
vall
Under augusti 2006 inlämnades tilll Samhällsby
yggnadsnämnden en anm
mälan enligt miljöbalken om uppläggning
g av jordvalla
ar i anslutning till Söderåsbanan [Reff. 35] Cirka 15 000
m3 rena övverskottsmas
ssor planerad
des att lägga
as upp för attt bilda rampper för de nya GCRef. 153 och
broarna. Broarna och ramperna
r
in nefattas i de
etajplanen fö
ör området [R
h Ref.
154].

5.4

Ombyggnad av dräne
eringssyste met
Under som
mmaren 2005
5 ansökte prrojektledningen om mark
k- och byggloov för ombyg
ggnad
av dräneringssystemett och anläg
ggandet av en ny pump
pstation [Reef. 31]. Sam
mhällsnämnden bev
viljade lov un
nder oktober 2005 [Ref. 65].
6
byggnadsn
Åtgärden anmäldes
a
äv
ven till länssttyrelsen under juli 2005 med hänvissning till 9 ka
ap. 9§
miljöbalken
n och 21§ Förordningen om miljöfarrlig verksamh
het och hälssoskydd [Ref. 32].
Dessutom anmäldes attt huvudman naskapet förr driften av pumpstationeen skulle öve
erföras
från länssttyrelsen till Svalövs
S
kom
mmun under förutsättning att bidragg för driften skulle
erhållas ino
om ramen fö
ör bidrag för förberedelse
eskedet. Län
nsstyrelsen fa
fattade beslu
ut utan
erinran und
der augusti 2005
2
[Ref. 6
64]. Länsstyre
elsen bedöm
mde åtgärderrna som und
derhåll
av en befin
ntlig vattenan
nläggning. Ve
erksamheten
n betraktades
s inte som m
markavvattnin
ng.
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Vid årsskift
ftet 2005/200
06 övertog S
Svalövs kom
mmun ansvarret driften avv dräneringssystemet och övverföringen av
a avloppsvatttnet till Land
dskrona renin
ngsverk [Reff. 128, Ref. 129].
Inför arbete
et krävdes även
ä
strandsskyddsdispen
ns enligt 7 kap. 18§ miljööbalken. Ansökan
inlämnadess under augusti 2005 tilll länsstyrels
sen [Ref. 33]], som undeer december 2005
meddelade
e dispens fö
ör att uppförra pumpstattionen inom Braåns straandskyddsom
mråde
[Ref. 67].
Avtal slöts med Banverrket om att u
utföra ledning
gskorsning under
u
Rååbaanan genom tryckedning till den
n nya pumps
stationen [Re
ef. 125, Ref. 126].
ning av el- och vattenle

5.5

Kontrollpro
ogram för fö
örberedelse
eskedet
Under våre
en 2005 utarrbetades ett kontrollprog
gram för vatten. Detta om
mfattade refe
erensprovtagning
g inför den planerade
p
sa
aneringen sa
amt löpande övervakningg av bl.a. ytv
vatten,
avloppsvatten och drän
neringsvatten
n [Ref. 156]. Provtagningen inleddes under april i enlighet med programmet.
p
Under okto
ober 2005 ansökte kommunen hos länsstyrelse
en om
fastställelse
e av program
mmet [Ref. 3
34]. I medde
elande datera
at 2005-11-1 1 förklarade
e länsstyrelsen att
a man inte hade
h
några in
nvändningar mot den före
eslagna konttrollen [Ref. 66].
6
Programme
et reviderade
es senare i samband med att anmä
älan om slutssanering upp
prättades (kapite
el 5.7).

5.6

Testsanerring
Den kontra
akterade saneringsentrep
prenaden om
mfattade urgrävning och laastbilstransp
port till
Stigsnäs i Danmark för termisk be
ehandling av
v förorenad jo
ord i en berräknad mäng
gd om
45 000 ton. För att kunna testa och
h utvärdera det
d valda beh
handlingsalteernativet, sku
ulle en
testsanerin
ng med ca 2 000 ton utfföras vid Stiigsnäs enligtt krav från dden danska miljömyndighet som hade tillsynen
t
öve r anläggning
gen. Motivet för testsaneeringen var främst
f
ningen skulle påvisa attt utsläppskra
aven i form av emissiooner till luft kunde
att anläggn
innehållas. Ett myndigh
hetsgodkänna
ande utgjord
de en förutsättning i Skannskas anbud.
En anmäla
an av testsan
neringen enlig
gt 28§ Förorrdning (SFS 1998:899) oom miljöfarlig
g verksamhet occh hälsoskyd
dd inlämnade
es till länssttyrelsen under novembeer 2006 [Reff. 36].
Vidare upp
prättades ettt kontrollprog
gram för tes
stsaneringen
n där det reedogjordes fö
ör hur
kontroll, pro
ovtagning oc
ch arbetet i ö
övrigt skulle utföras
u
[Ref. 186]. Arbeteet skulle utföras av
Skanska med
m RGS 90 som underen
ntreprenör.
Vid månadsskiftet nove
ember-decem
mber 2006 errhölls godkännande för aatt utföra testtsanenom beslut frrån länsstyre
elsen, vilket innebar att den i huvuddsak skulle utföras
u
ringen gen
enligt anmä
älan [Ref. 69
9]. Enligt besslutet skulle testsaneringe
en redovisass senast en månad
m
efter arbete
ets avslutande. Under ja
anuari 2007 begärde prrojektledning en förlängning av
redovisning
gen till den 15
1 februari 2
2007 [Ref. 37], vilket bev
viljades av läänsstyrelsen
n [Ref.
70].
Under febrruari 2007 lä
ämnades en redovisning
g av testsane
eringen till läänsstyrelsen
n [Ref.
38], vilken länsstyrelse
en godkände
e under samm
ma månad [Ref. 71]. Reedovisningen
n inne-
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fattade docck inte några
a behandling
gsresultat frå
ån entreprenö
ören utan enndast arbete
ena på
plats i Teckkomatorp i en
nlighet med a
anmälan.
Efter rening av masso
orna vid anlä
äggningen i Stigsnäs va
ar avsikten aatt de behan
ndlade
massorna skulle kunna
a återanvänd
das för utfyllnader i Danmark. Det viisade sig do
ock att
RGS 90 hade svårt att
a uppfylla b
behandlingsk
kraven. Vid besök på aanläggning to
og BT
Kemi-proje
ektet ut stick
kprov på den
n behandlad
de jorden. Analyser av pproven indik
kerade
låga halterr bekämpnin
ngsmedel, m
men höga dioxinhalter. Skanska
S
påbbörjade därfför tillsammans med
m RGS 90
0 sökandet e
efter en annan behandling
gsanläggningg.
Massorna från testsaneringen beh
handlades slu
utligen i Holland, vilket ddock skedde
e först
under sommaren 2010
0. Ansvaret fö
ör mellanlag
gring och vidaretransportt samt att be
ehandling utförde
es på godtag
gbart sätt i be
erörda lände
er låg på RGS
S 90. Testsaaneringen be
eskrivs
närmare i kapitel
k
8.2.2.

5.7

Slutsaneriing
Inledningsvvis övervägd
de projektet a
att ansöka om
o tillstånd enligt
e
miljöbaalken för sluttsaneringen. I sa
amråd med länsstyrelsen
n beslutades dock att åtg
gärderna skuulle anmälas enligt
28 § Förordning (SFS
S 1998:899) om miljöfarrlig verksamhet och hällsoskydd. Sa
amråd
enligt miljö
öbalken hölls
s med allmä
änheten 2007-04-18, där planerade efterbehand
dlingsåtgärder inom det norra
a området occh förväntade miljökonse
ekvenser red ovisades. Sa
amråd
hölls med länsstyrelsen
n vid fyra tillfä
ällen under våren
v
2007.
Anmälan om efterbehandling inklussive miljökonsekvensbesk
krivning inläm
mnades unde
er juni
2007 till lä
änsstyrelsen [Ref. 39]. E
Enligt anmäla
an skulle ca
a 60 000 tonn förorenade
e jordmassor grä
ävas upp och
h slutligen ge
enomgå term
misk behandling på Deepp Greens be
ehandlingsanlägg
gning i Botle
ek, Rotterda m. Massorn
na skulle transporteras ppå täckta lastbilar
från Tecko
omatorp till LSR
L
(Landsskrona Svalö
övs Renhålln
nings AB) föör en kortarre tids
mellanlagring, vilket skulle rymmass inom avfalls
sanläggninge
ens tillstånd enligt miljöbalken.
Från avfallssanläggninge
en skulle ma
assorna trans
sporteras till Landskronaa hamn för lastning
på båt elle
er pråm och
h vidare tra nsport till Holland.
H
Arbe
etet beräknaades starta under
september 2007 och pågå
p
t.o.m. m
mars 2008. Arbete
A
med bortschaktnning inom om
mrådet
skulle bedrrivas dagtid måndag-fred
m
ag.
två alternat
Vad gällerr masshante
eringen i Te ckomatorp redovisades
r
ativa förfaran
nden i
anmälan. Alternativ
A
1 innebar att m
massorna sk
kulle transporrteras på duumper från sc
chaktgropen och
h tippas på en
e iordningsttälld omlastn
ningsplan. Dä
ärifrån skullee massorna lastas
med frontla
astare på las
stbilar för tran
nsport till LS
SR, Landskro
ona. Detta allternativ anvä
ändes
ar skulle bygggas inom arbetsunder testssaneringen. Alternativ
A
2 innebar att transportväg
t
a
området så
å att lastbilarrna skulle ku nna köra fra
am och direktt bli lastade aav grävmask
kin vid
schaktgrop
pen. Valet av
v alternativ sskulle helt elller delvis sty
yras av vädeerleksförhålla
anden,
schaktningsförutsättningar mm.
Till anmäla
an bifogades
s bl.a. en mi ljökontrollpla
an för jord [R
Ref. 166] saamt en för lu
uft och
vatten [Reff. 167]. Dessa dokument reglerade bll.a. hur provtagning skullee utföras sam
mt hur
störningar (exempelvis lukt- och bu
ullerproblem och eventue
ella utsläpp) fför miljö och män-
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niskor skullle minimeras och vid be
ehov avhjälp
pas. Anmälan avsåg äveen sluttäckniing av
området.
Länsstyrelssen fattade beslut i äre ndet 2007-0
07-06, vilket innebar att efterbehand
dlingsarbetet sku
ulle utföras i huvudsak
h
ie
enlighet med anmälan [Re
ef. 72].
ngsentrepren
Projektet kom
k
överens med sanerin
nören Skans
ska om att föörsta kontrak
ktsdag
skulle vara
a 2007-09-05
5 och samma
anfalla med en officiell invigning av saneringen under
åne län.
medverkan
n av landshöv
vdingen i Skå

5.8

Ändringarr beträffande
e mellanlag
gring och uts
skeppningshamn
Under som
mmaren 2007
7 ändrades p
planerna betträffande me
ellanlagring ooch utskeppningshamn. I stä
ället för mella
anlagring av massor på LSR:s
L
anläggning i Landdskrona för senare
s
utskeppning via Landskrona ham
mn, arbetade
e RGS 90 vidare
v
med ett alternattiv att
mellanlagra
a massorna inom Kemira
a Kemis anläggning i He
elsingborg föör utskeppnin
ng via
hamnen dä
är. Massorna
a skulle härrigenom kunna mellanlag
gras inomhuus i väntan på att
lastas på båt,
b vilket sku
ulle ge bättre
e möjligheterr att förhindra
a luktspridninng. Andra fö
ördelar
gentemot den
d tidigare planerade m
mellanlagringen i Landskrrona var att platsen låg längre
l
från bostad
dsområden, att det var n ära till omlas
stningshamn
nen samt att Kemiras personal
hade erfare
enhet av han
ntering av farrliga ämnen.
Vidare besslutade sig en
ntreprenören
n för lastning
gsalternativ 2 enligt kapittel 5.7, vilkett innebar att de uppgrävda
u
massorna
m
sk ulle lastas direkt med grävmaskiner på lastbilar i syfte
att minimerra spridning av
a lukt.
De planera
ade åtgärde
erna anmäld
des till länss
styrelsen un
nder augustii 2007 [Reff. 41].
Anmälan kompletterade
k
es två gånge
er efter begä
äran från län
nsstyrelsen [[Ref. 42, Re
ef. 43].
Även en uttredning genomfördes avvseende utsläpp till omgivningsluft i ssamband me
ed den
planerade mellanlagringen [Ref. 16
68]. Länsstyrrelsen fattade
e beslut i äreendet 2007-0
09-05,
bar att verksa
amheten med
dgavs [Ref. 74].
7
vilket inneb
Invigningsccermonin hö
ölls som pla nerat 2007-09-05 då ettt symbolisktt ”första spa
adtag”
togs, men någon sane
ering påbörja
ades inte då
å på grund av
a att Kemirra behövde tid att
anteringen i sin
s skyddsorrganisation samt
s
att vidta
a olika praktisska åtgärderr inom
förankra ha
sin anläggn
ning. Erforde
erligt exportttillstånd hade
e inte heller lämnats avv Naturvårdsv
verket
och berörda holländska
a myndighete
er.
Av olika an
nledningar bröts
b
avtalet mellan Skan
nska och RG
GS 90 underr november 2007.
Skanska te
ecknade därrför i stället ett avtal me
ed en annan
n holländsk behandlings
sentreprenör, ATM i Rotterda
am. Senare ((2008-02-05)) tecknade Skanska
S
ävenn ett avtal med
m ett
nybildat bo
olag, Norrecc
co AB, där d etta bolag skulle ansvara för de föroorenade mas
ssorna
från det attt de blivit la
astade på b il till dess att
a de blivit slutligt
s
behanndlade. Ska
anskas
kontrakt me
ed ATM överrläts därvid t ill Norrecco.
Då det had
de visat sig att den föresslagna hante
eringen av jo
ordmassor hhade stött på
å motstånd inom
m Kemira Kem
mi och beslu
ut i frågan drrog ut på tide
en, utreddess ett nytt alte
ernativ
med mellan
nlagring och utskeppning
g vid Landsk
krona hamn. Man planeraade att uppfö
öra ett
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stort tält in
nom hamnen
ns område fför mellanlag
gring av jord
dmassorna iinför utskeppning.
Detta utmyynnade i att Landskrona hamn lämnade in en an
nmälan undeer januari 20
008 till
länsstyrelse
en gällande mellanlagrin
ng av föroren
nade jordmassor inom haamnområdett [Ref.
45]. I samb
band med de
etta genomfö
ördes en utredning kring
g utsläpp till oomgivningslu
uft vid
hantering av
a jordmass
sorna [Ref. 1
172] samt en
e PM angående metodder för att minska
m
utsläppen till
t luft [Ref. 171],
1
vilka bå
åda bifogade
es anmälan.
Vid remisssbehandlinge
en av anmäl an var Land
dskrona miljö
önämnd myccket kritisk till
t förfarandet, men
m även till hanteringen
n av BT Kem
mi-projektet i sin helhet. Man bedömde att
det fanns stora
s
risker för
f negativa miljökonsek
kvenser på grund
g
av lukkt och spill av
a jord
och man ansåg
a
att me
ellanlagringe n skulle avs
slås och att en
e ny åtgärddsutredning borde
genomföras.
Eftersom Landskrona
L
hamn
h
hade n
nödvändiga tillstånd
t
för utskeppning aav den förore
enade
jorden besslutades att ingen mella nlagring sku
ulle ske. I sttället skulle jorden lossa
as vid
kajkanten för
f att omedelbart lastass på fartyg. Därmed
D
kund
de risken förr spridning av
a lukt
vid mellanla
agring begrä
änsas väsenttligt [Ref. 173
3]. Anmälan om mellanlaagring återka
allades
därför [Reff. 46]. För att
a minimera tiden i ham
mn valde man att transpoortera massorna i
tvåskift och
h lasta jordm
massorna frå
ån lastbilarna
a direkt på fartyg. Detta förfarande kunde
rymmas ino
om hamnens
s tillstånd och
h var således
s inte anmälningspliktigt..
En anmäla
an till länsstyrelsen upprä
ättades unde
er februari 20
008 om det fförändrade arbetsa
sättet, d.v..s. arbetsförfarandet i T
Teckomatorp
p och utskep
ppningssätteet, ändring av
a tidplanen sam
mt ändrad behandlingse
b
entreprenör [Ref. 47]. Länsstyrelsen
L
ns beslut, daterat
d
2008-03-03
3, innebar attt ärendet läm
mnades utan åtgärd [Ref. 75].

5.9

Ändring avvseende mo
ottagare
Saneringsa
arbetet påbö
örjades 2008
8-04-15 med urschaktning inom deloområde B, lastbilstransport till Landskron
na hamn och
h lastning dirrekt på fartyg
g. Några dyggn senare anlöpte
TM:s anläggn
ning i Rotterd
dam för lossn
ning.
fartyget AT
När båten lossat sin la
ast uppmärkksammade ATM
A
att de mottagna m
massorna från den
första sänd
dningen innehöll högre ha
alter av antim
mon än vad man tidigaree blivit upplys
st om.
Analyser utförda
u
vid ATMs
A
eget la
aboratorium visade att antimonhalter
a
rna var 10-2
20 ggr
högre än de
d halter som
m hade redo
ovisats från projektets sida. Projekteet bad ATM sända
s
prover till ett
e ackrediterat laboratorrium samtidigt som man
n sökte klarläägga vad orrsaken
kunde vara
a till den sttora skillnad
den i antimo
onhalter mellan svenskaa och holländska
laboratorier. Båten, som
m kommit tilllbaka till Lan
ndskrona, lastades på nnytt 2008-04--28/29
och avseglade mot Rottterdam i avvvaktan på besked.
Projektledn
ningen gav ALS
A i uppdrag
g att belysa problem krin
ng analys av antimon i jorrd och
sammanstä
älla informattion om olika
a analysmeto
oder och up
ppslutningsföörfaranden (p
preparering av jo
ordproven med
m syra för att lösa ut metallerna)
m
i olika länderr [Ref. 138]. Även
WSP utförd
de en samm
manställning över vilka olika
o
uppslutningsförfarannde som används
inom några
a EU-länder samt USA. U
Utredningarn
na konstatera
ade att den ttillämpade metodim
ken enligt svensk stan
ndard med ssalpetersyrau
uppslutning ger väsentliggt lägre haltter än
uppslutning
g med kungs
svatten enligtt internatione
ellt vedertagn
na metoder [[Ref. 176 och Ref.
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178]. Kontrollen utökades därför m
med analyse
er av antimo
on i jord basserade på kungsk
vattenuppsslutning. Des
ssa analyserr visade sig ge
g resultat i paritet medd de analyse
er som
ATM låtit ett
e externt laboratorium u
utföra. Det bör
b framhållas att ovan nnämnda avvikelser
avser analyys av jord, inte vatten.
Med anledning av att antimonhalter
a
rna inom om
mrådet var hö
ögre än vad ssom tidigare
e hade
konstateratts utfördes dessutom
d
en särskild risk
kutredning avseende anttimon av Kemakta
[Ref. 175].
De behand
dlade masso
orna skulle a
användas so
om utfyllnad
dsmassor i H
Holland. Efte
ersom
termisk beh
handling inte
e skulle leda till lägre anttimonhalter i jorden, och halterna öve
ersteg
vad som accepterades
a
s av holländ
dska myndig
gheter för utfyllnadsänd
u
damål, kunde
e den
behandlade
e jorden inte
e användas för det tänk
kta ändamålet. Utöver ddetta medga
av inte
heller ATM:s tillstånd behandling avv jord med de
e aktuella an
ntimonhalternna.
De höga antimonhalter
a
rna fick till fö
öljd att sane
eringsarbetett i Teckomattorp fick avb
brytas.
Skanska/Norrecco påb
började därfö
ör arbete me
ed att identifiera andra m
mottagare me
ed tillstånd att ta
a emot mass
sor med aktu
uell beskaffe
enhet. Resultatet blev attt samarbete
et med
ATM avsluttades och ko
ontraktet melllan parterna
a upphävdes [Ref. 139].
Genom No
orrecco kontrrakterades i stället Bilfing
ger Berger, som
s
hade tilllstånd att ta
a emot
massorna vid
v sin termiska behandllingsanläggn
ning i Bremen, och som ääven skulle kunna
avyttra dem
m som anläg
ggningsjord e
efter behand
dling. Från oc
ch med den tredje kamp
panjen
transporterrades därför massorna vvia Landskro
ona till Brem
men. De maassor som tid
digare
hade transporterats till Holland omd
dirigerades med
m båt till Bremen.
Ovanstående förändringar, till följd av de förhöjjda antimonh
halterna, sam
mt förändring
gar av
tidplanen anmäldes
a
till länsstyrelssen [Ref. 49
9]. Länsstyrrelsen lämnaade ärendett utan
åtgärd [Re
ef. 84]. Förän
ndringarna i nnebar ocks
så att nya exporttillstånd
e
d behövde sökas,
s
både från Sverige
S
till Ty
yskland, men
n också från Holland till Tyskland.
T
Kostnaden bedömdes också att bl i väsentligt högre.
h
Skans
ska uppskattttade vid en första
grov bedömning att merkostnaden
m
n skulle upp
pgå till 15 miljoner
m
kronnor. Eftersom
m det
förelåg en akut krissitua
ation kontakttade projektledningen Na
aturvårdsverkket i slutet av maj,
som först muntligt och
enom ett GD-beslut [Re
h därefter ge
ef. 17] gav accept för denna
d
merkostnad
d.

5.10 Ändringarr avseende saneringen
ns omfattning och utföra
ande
Under juni 2008 redovis
sades resulttat från provtagningar i sc
chaktslänter och schaktb
bottnar
inom ett avv saneringso
områdena (o
område B) fö
ör länsstyrels
sen [Ref. 20 8]. Man avs
såg att
schakta ur ytterligare in
nom ett mind
dre delområde för att se
edan börja åtterfylla med avbaningsmassor från ett annat sane
eringsområde
e (område A).
A Länsstyrrelsen hade
e inga
invändningar mot de vid
dtagna och p
planerade åtg
gärderna [Re
ef. 82].
Under juli 2008
2
inlämnades en anm
mälan avsee
ende återfylln
nad av den bbefintliga dam
mmen
inom norra
a området [Ref. 50]. E
En rapport avseende kartering
k
ochh provtagnin
ng av
sedimenten
n i dammen bifogades an
nmälan [Ref. 177]. Länss
styrelsen fatttade beslut i ären-
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det, vilket innebar att igenfyllnaden
n av damme
en godkändes och ärenddet lämnades
s utan
åtgärd [Reff. 91].
Ytterligare en anmälan
n gällande fö
örändrad tidp
plan samt be
ehov av utökkade mängd
der för
urschaktnin
ng och omhä
ändertagand
de inlämnade
es till länssty
yrelsen undeer novemberr 2008
[Ref. 53]. Under
U
saneringsarbetet kkonstaterade
es nämligen att
a föroreninggarnas utbre
edning
var större än
ä man tidiga
are hade be dömt. Det visade sig att ytterligare cca 30 000 ton
n förorenade jord
dmassor, utö
över de tidiga
are 60 000 to
on som anmäldes i juni 22007, behövd
de tas
om hand. Då sanering
gsbehovet ha
ade utökats, blev även tidplanen
t
förrskjuten. Arb
betena
planeradess att bli färd
digställda se
enast under april 2009. Länsstyrelssen beslutad
de att
lämna ären
ndet utan åtg
gärd [Ref. 88]].
En anmäla
an om tillfällig
g lagring av förorenade massor inläm
mnades till läänsstyrelsen
n [Ref.
52]. Anmälan innebar att
a man önskkade lagra sc
chaktmassorr till en volym
m av högst 10 000
ton inom det
d norra om
mrådet. Den u
utökade mängden av förorenade maassor rymde
es inte
inom gällan
nde exporttilllstånd. Såled
des fick ett nytt
n exporttills
stånd sökas och i avvakttan på
beslut från
n myndighetterna behövd
de projektett tillfälligt lagra uppgrävvda massor inom
området. Lagringen
L
sku
ulle pågå so
om längst till och med ma
aj 2009. Lännsstyrelsen fa
attade
beslut 2008
8-11-28 om att
a lämna äre
endet utan åttgärd [Ref. 87].
Ytterligare en anmälan
n, daterad 20
009-02-05, gällande
g
mindre avsteg ffrån uppsatta
a haltkrav för scchaktbottnar och -slänterr inlämnades
s till länsstyrelsen [Ref. 56]. Till anmälan
bifogades en
e delredoviisning av ditt
ttills utförda åtgärder
å
[Re
ef. 55]. Anleddningen till avsteg
a
från haltkra
aven var att det under sa
aneringsarbe
etet hade vis
sat sig att om
m man skulle
e följa
uppsatta haltkrav skulle
e en stor mä
ängd jord me
ed förhålland
devis ringa fööroreningsinnehåll
behöva scchaktas upp och omhän
ndertas till mycket
m
höga
a kostnader. Därutöver skulle
schaktytorn
na täckas me
ed ren jord, och hamna på ett större djup än 2 m under marrk. Det
övergripand
de målet attt reducera fö
öroreningarna med 80 % samt att m
minska halterrna av
fenoxisyrorr, klorfenolerr och klorkre
esoler i drän
neringsvattne
et bedömdess kunna upp
pfyllas
även om de
d nu föresla
agna avsteg
gen tillämpad
des. Länssty
yrelsen lämnnade ärendet utan
åtgärd [Reff. 92].
I saneringe
ens slutskede
e inlämnadess ytterligare en ändringsa
anmälan, daaterad 2009-0
04-21,
vilken avså
åg ändrade arbetstider
a
[R
Ref. 57]. De förorenade
f
massor,
m
som hade lagrats i det
tillfälliga up
pplaget i avv
vaktan på b
borttransport, skulle trans
sporteras boort under en helg.
n fattade beslut,
Tidigare beslut
b
gällde
e arbete un
nder månda
ag-fredag. Länsstyrelsen
L
b
innebärand
de att man in
nte hade nå gra invändningar mot de
et planeradee helgarbetett [Ref.
95]. Den sista utlastning
gskampanje n (nr 11) påb
börjades 200
09-04-24.

5.11 Marklov fö
ör utformnin
ng av områd
det och anlä
äggande av
v GC-broar
Ansökan om lov för att få utföra ma
arkarbeten en
nligt detaljpla
anen inlämnaades till Sam
mhällsbyggnadskkontoret unde
er januari 20
007 [Ref. 44]. I markarbetena ingick aanläggande av två
GC-broar över Söderå
ås- respektivve Rååbana
an samt kullar inom om
mrådet. Kullarnas
utformning hade justera
ats i mindre omfattning i förhållande till detaljplaanens illustra
ation. I
november 2009
2
avskrevs ärendet d
då bygglov in
nte ansågs krrävas [Ref. 996].
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I mars 2008 slöts ett av
vtal mellan B
Banverket oc
ch Svalövs ko
ommun gällaande GC-bro
oarnas
korsning avv järnvägar [Ref.
[
136]. B
Banverket läm
mnade sitt tilllstånd och m
medgav nyttjjanderätt till erforrderliga utrym
mmen.

5.12 Anmälan rörande
r
ren
nsning av Brraån
I samband med utföran
ndet av markkentreprenad
den väcktes frågan om reensning av Braån.
B
Om rensnin
ngen skulle kunna genom
mföras inom
m ramen för entreprenade
e
en skulle pro
ojektet
kunna utnyyttja rensmas
ssorna till utffyllnad. Vida
are skulle den vänstra siddan av Braå
ån och
naturområd
det inte bli utsatt
u
för åvverkan vid frramtida åren
nsningar. Åtggärden bedö
ömdes
som angelägen av både dikesföre
etaget och övriga
ö
intressenter. Fiskkevårdsföreningen,
och Saxån
n-Braåns vattenvårdsförb
bund gav anvisningar
a
för
f hur dettta borde sk
ke. En
anmälan om
o rensning av ån [Ref. 59] inlämna
ades till läns
sstyrelsen soom muntligt meddelade att rensningen kunde
k
genom
mföras föruts
satt att det in
nte fanns kännsliga musse
elarter
längs åsträ
äckan. En inventering förre rensninge
en visade attt det inte fannns några så
ådana
arter [Ref. 224].
2

ng av dränerringsvatten
5.13 Behandlin
Under saneringens gång genomfö
ördes försök att behandla dräneringssvatten från norra
området ge
enom ozonering. Inledan
nde försök utfördes i feb
bruari 2007 ooch fullskalefförsök
pågick und
der perioden maj – decem
mber 2008 [Ref. 180]. Avsikten var m
möjliggöra utsläpp
av behandllat dränering
gsvattnet till B
Braån istället för att som hittills leda oobehandlat dräned
ringsvatten
n till avloppsrreningsverke
et i Landskron
na.
En sådan verksamhet är anmälnin
ngspliktig enligt 28 § Förrordning (19998:899) om miljöfarlig verkssamhet och hälsoskydd.
En anmälan [Ref. 58] inlämnades däärför till länsstyrelh
sen under juni 2009 tillsammans med teknisk
k beskrivning
g [Ref. 181] och miljöko
onsekvensbeskrivning [Ref. 182].
1
Handlin
ngarna sänd
des på remis
ss till Landskkrona miljönä
ämnd,
ar och slutlig
gen yrkade avslag på aansökan. Ansökan
som först önskade kompletteringa
komplettera
ades därefte
er enligt fram
mställda önsk
kemål från Landskrona ooch med en precisering av utsläppsvillko
u
or på begäran
n av länsstyrrelsen [Ref. 184].
1
Länsstyrelssen fattade beslut
b
i ären
ndet 2009-12
2-14, innebärande att veerksamheten medges och attt den ska utfö
öras i huvudssak enligt an
nmälan [Ref. 97].
Ärendet övverklagades under
u
decem
mber 2009 av
v miljönämnd
den i Landskkrona till miljö
ödomstolen [Reff. 98], som avslog
a
överkklagandet [Re
ef. 99]. Land
dskrona miljöönämnd beslutade
därefter attt överklaga miljödomstole
m
ens beslut till miljööverdo
omstolen [Reef. 100, Ref.. 101].
Prövningstillstånd i miljö
ööverdomsto
olen medgav
vs dock inte [Ref.
[
102].
Tillståndet att uppföra en
e ozonanläg
ggning har in
nte tagits i anspråk på grrund av osäk
kerhet
om vilken behandling som kan be
ehövas vid kommande efterbehand ling av det södra
området.
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5.14 Gränsöverskridande transporterr
Under testtsaneringen transportera
ades förorena
ade jordmas
ssor med lasstbil till förstt RGS
90:s anlägg
gning i Stigs
snäs (Danma
ark). Under slutsaneringen transportterades mas
ssorna
med båt tilll inledningsv
vis ATM:s b ehandlingsanläggning i Rotterdam ((Holland) och därefter till Bilfinger Bergers anläggn
ning i Breme
en (Tyskland
d). Gränsöveerskridande transporter av avfall
a
kräver godkännand
de från både Naturvårdsv
verket och bberörd myndighet i
mottagarlandet. Då saneringen succcessivt öka
ade i omfattn
ning, behövdde komplette
erande
anmälninga
ar om utförse
el av avfall in
nlämnas.
Följande go
odkännande från de aktu
uella myndigh
heterna i respektive land erhölls;
 Notiffication form
m. Transfronttier moveme
ent of waste,, tillståndsgivven mängd 2 000
ton
n, beslutsdatu
um 2006-06--08. Beslutan
nde myndigh
heter: Naturvvårdsverket (Sveri(
ge)) och Miljösty
yrelsen, Miljö
öministeriet (Danmark)
(
[R
Ref. 68].
 Notiffication document for tran
nsboundary movements//shipments oof waste, tillsttåndsgivven mängd 45
4 000 ton, beslutsdatu
um 2008-04--14. Beslutaande myndig
gheter:
Na
aturvårdsverk
ket (Sverige) och SenterN
Novem (Holla
and) [Ref. 766].
 Notiffication document for tran
nsboundary movements//shipments oof waste, tillsttåndsgivven mängd 14 400 ton, beslutsdatu
um 2008-05--30. Beslutaande myndig
gheter:
Na
aturvårdsverk
ket (Sverige)) och Freie und Hanse
estadt Hambburg, Behörd
de für
Sta
adtentwicklun
ng und Umw
welt (Tyskland
d) [Ref. 78].
 Notiffication document for tran
nsboundary movements//shipments oof waste, tillsttåndsgivven mängd 30 600 ton, beslutsdatu
um 2008-06--02. Beslutaande myndig
gheter:
Na
aturvårdsverk
ket (Sverige)) och Senato
or für Umwe
elt, Bau, Verrkehr und Eu
uropa,
Bre
emen (Tyskla
and) [Ref. 79
9].
 Notiffication document for tran
nsboundary movements//shipments oof waste, tillsttåndsgivven mängd 22
2 000 ton, beslutsdatu
um 2008-09--05. Beslutaande myndig
gheter:
Na
aturvårdsverk
ket (Sverige)) och Senato
or für Umwe
elt, Bau, Verrkehr und Eu
uropa,
Bre
emen (Tyskla
and) [Ref. 86
6].
 Notiffication document for tran
nsboundary movements//shipments oof waste, tillsttåndsgivven mängd 15 000 ton, beslutsdatu
um 2009-04--14. Beslutaande myndig
gheter:
Na
aturvårdsverk
ket (Sverige)) och Senato
or für Umwe
elt, Bau, Verrkehr und Eu
uropa,
Bre
emen (Tyskla
and) [Ref. 93
3].
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5.15 Beslut röra
ande klagomål och syn
npunkter på
å saneringsa
arbetet
Länsstyrelssen har fatta
at två beslut daterade 20
008-06-04 [R
Ref. 80] respeektive 2008--12-16
[Ref. 90] angående
a
kla
agomål på llukt under saneringsske
s
edet. De inkoomna klagomålen
gällde BT Kemi-lukt i Teckomatorp
T
p i samband
d med aktivitteter inom ddet norra om
mrådet.
e båda ärend
dena utan vid
dare åtgärderr.
Länsstyrelssen lämnade
Under apriil 2008 inkom två klago
omål gälland
de hantering och transpoort av förore
enade
jordmassorr i Landskron
na hamn till lä
änsstyrelsen
n. Det ena kla
agomålet gälllde att avfallet var
giftigt och lastbilarna inte hade tillsttånd att trans
sportera farlig
gt avfall. Dett andra klago
omålet
gällde att tre
t lastbilar saknade
s
täckkande prese
enning på las
stbilsflaket ooch att perso
onalen
saknade skyddsutrustn
s
ning. Länssttyrelsen fatttade ett gem
mensamt beeslut för de båda
klagomålsä
ärendena och
h lämnade d em utan vida
are åtgärd [R
Ref. 77].
Miljönämnd
den i Landsk
krona kommu
un inkom me
ed en skrivelse till länsstyyrelsen i junii 2008
med ett an
ntal synpunktter rörande ssaneringen av
a BT Kemi-området sam
mt utlastning
gen av
jordmassorrna från Lan
ndskrona ha
amn [Ref. 81]. Länsstyrrelsen bemöötte synpunk
kterna,
vilket ledde
e till att inga vidare
v
åtgärd
der vidtogs [R
Ref. 85].
Generellt har
h klagomåll som komm
mit projektledningen till de
el omedelbaart dokumentterats,
varefter åtgärder vidta
agits och tillssynsmyndigh
heten inform
merats. Entreeprenörerna har i
dessa sam
mmanhang sn
nabbt genom
mfört lämpliga
a åtgärder för att begränssa luktolägen
nheter
och damnin
ng, kontrollerera täckning
g av fordon, påminna cha
aufförerna om
m rätt färdvä
äg och
hastighet etc.
e
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6

Efterbeha
andlingsmå
ål
I detta kap
pitel redovisa
as projektetss syfte och övergripande
ö
e mål. Vidare
re redogörs för
f de
mätbara åttgärdsmål so
om togs fram
m i huvudstu
udieskedet sa
amt de åtgäärdskrav och eftersträvade re
esultat vid be
ehandling avv förorenade jordmassor som formuleerades inför anmäa
lan om eft
fterbehandlin
ng. Dessutom
m redovisas
s de reviderringar av åttgärdskraven
n som
gjordes und
der arbetets gång.

6.1

Syfte och övergripand
de åtgärdsm
mål
I samband
d med att ko
ommunen occh Naturvård
dsverket kom
m överens oom att geno
omföra
huvudstudien för BT Kemiområde
K
et formulerad
des följande övergripandde åtgärdsm
mål för
efterbehandlingen [Ref. 1]:


Om
mrådet skall efterbehand las på ett så
ådant sätt attt det efter eftfterbehandlin
ng inte
utg
gör någon ris
sk för omgivn
ningen och ka
an användas
s på ett ändaamålsenligt sätt.
s



Ma
arkområdet skall
s
efter g
genomförd effterbehandlin
ng användass till naturom
mråde
sam
mt område fö
ör kontors- o
och småindus
strilokaler.



Lakvattenpump
pning till Lan
ndskrona ska
a upphöra eftter genomförrd efterbehandling
h återställnin
ng.
och



Eftterbehandling
gen m.m. ska
all vara ett fö
öredöme för framtida proj
ojekt.



Pro
ojektet skall öppna upp
p för vetenskaplig fors
skning av ssåväl miljömässig,
tekknisk, medicinsk samt soccial karaktär.



Ettt viktigt delmål i projektett är att bilden
n av och attityderna till oorten Teckom
matorp
ska
all förändras på ett sådan
nt sätt att orten inte längrre är belastadd av BT Kem
mi.

Vidare fram
mhölls att pågående
p
ve
erksamhet in
nom närliggande fastighheter skall kunna
bedrivas un
nder efterbeh
handlingstide
en utan någrra större störningar.
Enligt överenskommels
sen var det tä
änkt att det norra
n
BT Kem
mi-området sskulle bli ett naturområde förr allmänheten och att dett södra områ
ådet, som tid
digare hade ssanerats och
h sålts
till privata intressenterr, även fortssättningsvis skulle anvä
ändas för koontors- och småindustriverkksamhet.

6.2

Mätbara åtgärdsmål
å
I huvudstud
dien [Ref. 15
55] redovisad
des platsspe
ecifika riktvärrden (halter i jord) som underu
lag för riskkbedömninge
en. Riktvärde
ena, som fra
amgår av Ta
abell 1, var framtagna för
f tre
jorddjup: 0--1 m, 1-2 m och >2 m (m
m avser mete
er under markytan). I sam
mtliga fall, uto
om för
dioxin, styrrs riktvärdet av
a risken för miljöeffekterr. För dioxin är hälsoeffekkterna styran
nde.
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Tabell 1. Pla
atsspecifika rik
ktvärden enlig
gt huvudstudie
en [Ref. 155]. Halter
H
i mg/kgg TS, för dioxin
n ng/kg
TS (WHO TEQ).
TE
Äm
mne

Naturmark

Induustrimark

0–1m

1–2m

>2 m

0–1m

1–2m

>2
2m

Summa feno
oxisyror

0,05

0,5

1

0,3

0,5

1

Summa klorrfenoler

0,5

5

5

5

5

5

Summa klorrkresoler

0,5

5

10

5

10

10
1

Dinoseb

0,05

0,06

0,06

0,06

00,06

0,06

Dioxin

100

400

400

200

400

400
4

I huvudstud
dien föreslog
gs som mätb
bara åtgärdsm
mål de platss
specifika riktvvärdena för de
d två
ytliga nivåe
erna (ner till 2 m under markytan). Vad
V gäller fö
öroreningar på större jorrddjup
(>2 m) var det föresla
agna åtgärd
dsmålet i stä
ället kopplat till föroreniingsmängden och
halterna i dräneringsva
d
ttnet. Målet ssom föreslog
gs var att föro
oreningsmänngden skulle reduceras med ca 80%, oc
ch att halterrna i dräneringsvattnet skulle
s
uppgåå till max 100 µg/l
räknat som
klorfenoler och klorkre
m totalhalt fenoxisyror,
f
esoler. Försllaget till mä
ätbara
åtgärdsmål redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Förrslag till mätba
ara åtgärdsmå
ål (halter i mg//kg TS) enligt huvudstudienn [Ref. 155]. Halter
H
i
mg/kg TS, fö
ör dioxin ng/kg
g TS (WHO TE
EQ).
Ämne

Norra om
mrådet

Södra området

H
Hela området

0–1m

1–2m

0–1m

1–2m

>2 m

Summa feno
oxisyror

0,05

0,5

0,3

0,,5

Summa klorrfenoler

0,5

5

5

5

Summa klorrkresoler

0,5

5

5

10

Redukttion av ca 80%
% av
förorenningen. Med
åtgärdssmål max 100 μg/l
i dränerringssystemett

Dinoseb

0,05

0,06

0,06

0,0
06

Dioxin*

100

400

200

40
00

Djup (m und
der markyta)

* I huvudstudien redovisades inte mätbbara åtgärdsmål för dioxin, vilket
v
var ett föörbiseende, be
eroende på att pla
atsspecifika rik
ktvärden togs fram först und
der granskning
gsskedet. I anaalogi med övrriga
ämnen ange
es de platsspe
ecifika riktvärd ena i tabellen.

Det motiv som anfördes för valett av åtgärds
smålet för djjupare jordlaager (>2 m under
v
markytan) var:
”För jord djupare
e än 2 meter är det risken
n för spridnin
ng till omgivnningen som styr
s de
platssspecifika rik
ktvärdena. I d
detta fall har åtgärdsmålen formulerrats utgåend
de från
kravv på reduktion
n av det pote
tentiella utslä
äppet från om
mrådet. Utgåångspunkten är att
det framtida
f
utslläppet från o
området inte skall översk
krida 9 kg peer år. Beräkn
nat på
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en grundvattenb
g
ildning på 1 8 000 m3/år skulle detta innebära enn medelhalt på ca
500 μg/l
μ i det gru
undvatten som
m dräneras ut
u från områd
det.
Åtgä
ärdsmål base
erade på ha
alter i grund
dvatten är av
v flera skäl opraktiska, bl. a.
varia
ationer i grun
ndvattenhaltt mellan olik
ka punkter och variationeer i tiden. För
F de
aktuella ämnena
a finns också
å problem attt ta upp representativa pprover från befintb
liga grundvattenr
g
rör eftersom dessa möjlig
ggör transpo
ort av syre need till grundv
vattnet
och därmed en ökad
ö
möjlighe
et till nedbryttning omkring rören. Därf
rför föreslås istället
i
åtgärdsmål base
erat på halt i dräneringss
systemet. Ge
enom den puumpning som
m sker
ger detta
d
ett integ
grerat mått p
på förorening
gshalter i mob
bilt vatten i oområdet.
Mängden vatten som pumpa
as i dränering
gssystemet är
ä dock ca 4 gånger större än
den uppskattade
e grundvatte
enbildningen
n, bland ann
nat på grunnd av läckag
ge av
vatte
en från dam
mmen och inlläckage från
n andra omrråden. Det sstörre vatten
nflödet
lederr till lägre ha
alter i dräneriingssystemet än vad som
m skulle kunnna uppkomm
ma i ett
”fritt”” strömmand
de grundvatte
en. Därför måste
m
de krav
v som ställs på halter i dräned
ringsssystemet va
ara hårdare än de som skulle behöv
va ställas påå grundvattnet. Ett
rimlig
gt åtgärdsm
mål bedöms vara att ha
alterna feno
oxisyror, klorrfenoler och
h klorkresoler i dräne
eringssystem
met som års
smedelvärden underskridder 100 μg/
g/l. De
halte
er som uppm
mätts i dränag
gesystemet inom
i
huvuds
studien visar på halter run
nt 500
μg/l, men stora variationer kan förvänta
as förekomm
ma. Detta skkulle innebä
ära en
minsskning av hallten med ca 80%.
Under huvu
udstudiesked
det bedömde
es inte antim
mon utgöra ett
e riskämne, varför platsspecifika riktvärd
den för antim
mon inte togss fram då. Under
U
sanerin
ngens inlednning uppmärksammades att tidigare utfö
örda antimon
nanalyser av
v jord, som var
v baseradee på svensk
k standard, gav väsentligt lä
ägre (10-20 ggr) halter än de halter som fås m
med internattionellt
vedertagna
a metoder (k
kapitel 5.9). Av detta sk
käl utfördes en särskild riskbedömning av
antimon [R
Ref. 175], oc
ch platsspeciifika riktvärd
den beräknad
des för olikaa markanvän
ndning
och jorddju
up enligt Tab
bell 3. För ytllig jord (0 – 1 m inom bå
åda markslaggen samt 1 – 2 m
inom naturrmark) styrs riktvärdena
a av krav på
å skydd av markmiljön, medan risk
ker för
ytvatten styyr övriga riktv
värden.
Tabell 3. Pla
atsspecifika rik
ktvärden för an
ntimon i mg/kg
g TS [Ref. 175
5].
Djup (m
m under marky
yta)

Industrim
mark

N
Naturmark

0–1

40

20

1–2

200

40

>2

200

200
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6.3

Åtgärdskra
av
I den miljökkontrollplan [Ref. 166], ssom bifogade
es sanerings
sanmälan, anngavs åtgärd
dskrav
för resthalte
er i schaktbo
ottnar och scchaktväggar. Haltkraven framgår
f
av T
Tabell 4.
Tabell 4. Ha
altkrav för scha
aktbottnar och
h schaktslänter enligt miljöko
ontrollplan förr jord [Ref. 166
6] och
anmälan om
m efterbehandlling [Ref. 39].
Ämne

Halt

Enhet

Summa feno
oxisyror

0,5

mgg/kg TS

Summa klorrfenoler

5

mgg/kg TS

Summa klorrkresoler

5

mgg/kg TS

Dinoseb

0,1

mgg/kg TS

Dioxin

400

ng T
TEQ/kg TS

Åtgärdskra
aven var des
samma som de mätbara
a åtgärdmåle
en för jorddjuup 1 – 2 m enligt
Tabell 2, bo
ortsett från dinosebhalten
d
n som hade justerats
j
från
n 0,06 till 0,1 mg/kg TS. Skälet
S
till detta var att de föres
slagna åtgärd
dsmålen låg kring detektionsgränsenn för dinoseb i jord.
Vidare indikerade utförrda undersökkningar att dinoseb förek
kom i betydaande halter endast
e
lokalt inom
m området. Inom övriga delar av de
et norra området hade ddinoseb påvisats i
halter straxx över detek
ktionsgränse
en. Målet me
ed saneringe
en var att lookalisera om
mråden
med höga halter (mg-nivå) av diinoseb och omhänderta
a dessa förooreningar, medan
m
områden med
er (omkring eller strax över föreslaagna åtgärd
m
tämlige
en låga halte
dsmål)
bedömdes kunna lämnas utan åtgä
ärd. Det kan tilläggas att dinoseb sällaan hade påv
visats i
s ställvis höga
a halter i jord
d.
dräneringsvvattnet, trots
Statistiska analyser so
om hade gjorrts av dataunderlaget vis
sade att föreekomsten av
v klorfenoler, klo
orkresoler oc
ch dioxiner tyydligt samma
anföll även om
o det fannss stora varia
ationer
[Ref. 164]. Beräkninga
arna visade a
att om åtgärrdsmålet för klorfenoler (5 mg/kg TS
S) var
ör saneringe
en så uppnå
ås åtgärdsm
målen även för klorkresooler och dio
oxiner.
styrande fö
Fenoxisyro
or bedömdes
s ha en helt annan och mer diffus utbredning
u
innom området med
halter över 1 mg/kg TS över stora d
delar av områ
ådet. Mellan dinoseb ochh övriga riskä
ämnen
et samband påvisas,
p
men
n dataunderla
aget för dinoseb var myccket begränsa
at.
kunde inge
Under saneringen visa
ade det sig att förorenin
ngar, framför allt fenoxissyror, föreko
om på
tämligen stora
s
djup och
o
i halter som endas
st måttligt överskred
ö
åttgärdskraven
n. Om
åtgärdskravven strikt sk
kulle följas, skulle kons
sekvensen bli
b att stora jordvolymerr med
förhållande
evis små föroreningsmän
ngder skulle
e behöva om
mhändertas. Fortsatt ursc
chaktning bedöm
mdes därför inte som varre sig miljöm
mässigt motiv
verad eller ekkonomiskt fö
örsvarbar. Sålede
es fanns det skäl att återrkoppla till ovan nämnda
a reduktionsm
mål (80%) oc
ch det
underlag de
etta bygger på.
p
Efter de inlledande scha
aktningskam
mpanjerna 1 och
o 2 graderrades därför haltnivåerna
a i förhållande tilll åtgärdskra
aven som un
nderlag att bedöma
b
beho
ovet av kom
mpletterande sane-
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ringsinsatser [Ref. 208]. Efter ytterrligare urscha
aktningar jus
sterades halttnivåerna åte
erigen
enligt Tabe
ell 5, vilka tillä
ämpades fr.o
o.m. Kampan
nj 7 [Ref. 213
3]. Graderinggen baseras på de
platsspecifika riktvärdena för djup >
>2 m enligt Tabell 1. De
en fortsatta ssaneringen in
nriktades till de röda område
ena (halter m
mer än 5 gånger högre än
ä riktvärdett), där man kunde
förväntas uppnå
u
mätba
ara effekter p
på föroreningsreduktionen
n.
Tabell 5. Ha
altnivåer i förhå
ållande till plattsspecifika riktvärden för dju
up >2 m (PR).. Halter i ng/kg
g TS
för dioxiner, för övriga ämnen och ämne
esgrupper mg
g/kg TS.
Haltn
nivå

Fenoxisyror
F

Klorfenoler

Klorkresole
er

Dinoseeb

Diox
xiner

≤ PR

<1

<5

<10

<0,066

<40
00

PR – 2x
2 PR

1–2

5 – 10

10 – 20

0,06 – 00,12

400 – 800

2x PR – 5x PR

2–5

10 – 25

20 – 50

0,12 – 00,30

800 – 2000

>5x PR
P

>5

>25

>50

>0,300

>20
000

Det bör fra
amhållas attt antimon in
nte omfattas av åtgärdsk
kraven enliggt Tabell 4. Enligt
avsikten att endast stick
miljökontro
ollplanen [Re
ef. 166] var a
kprovsvis annalysera antimon i
schaktbottn
nar och -slän
nter. Efter K
Kampanj 1, när
n antimonp
problematikeen hade upp
pmärksammats, utökades
u
kontrollen av a
antimon och analysförfarandet ändra des (kungsv
vattenntimonhalterrna inte har varit
uppslutning
g). Det bör tillläggas att an
v
styrandee för sanering
gen.

6.4

Behandlin
ngsmål
I förfrågningsunderlage
et för sanerin
ngsentrepren
naden [Ref. 107] redovisaades eftersträ
ävade
behandling
gsresultat enligt Tabell 6 i det fall enttreprenören avsåg att beehandla de föroref
nade jordm
massorna. Må
ålen var form
mulerade som
m önskvärd halt och maxximalt tillåten
n halt.
Vid upphan
ndlingen beffanns urscha
aktning och extern
e
behan
ndling genom
m termisk de
esorption vara det
d fördelakttigaste alterrnativet av skäl
s
som red
dovisas i kaapitel 7.9. I miljökonsekvensbeskrivning
gen till sane
eringsanmäla
an redovisades behanddlingsmål för den
b
n i enlighet m
med vad so
om hade ang
givits i förfråågningsunde
erlaget
termiska behandlingen
[Ref. 39]. Enligt
E
kontrak
ktet med Ska
anska skulle önskvärd ha
alt uppnås.
Tabell 6. Efttersträvade be
ehandlingsresu
ultat enligt anm
mälningshand
dlingarna [Ref. 39].

Ämne

Efterrsträvat behan
ndlingsresultatt
Önskvvärd halt

Max tillåte
en halt

Enhet

Summa feno
oxisyror

0
0,05

1

mg/kg TS

Summa klorrfenoler

0
0,5

5

mg/kg TS

Summa klorrkresoler

0
0,5

10

mg/kg TS

Dinoseb

0
0,05

0,1

mg/kg TS

Dioxin

1
100

400

ng TEQ/kg TS
T
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7

Förberedande arbetten

7.1

Inledning
I huvudstu
udien [Ref. 155]
1
föreslog
gs att genomförandet av
a saneringssåtgärderna skulle
föregås av ett förberede
elseskede, vvilket inte följde Naturvård
dsverkets dååvarande kva
alitetsmanual. Motivet till dettta var att få
å bättre klarh
het i projekte
ets ekonomi innan beslu
ut togs
om slutligt bidrag till effterbehandlin
ngen. I huvud
dstudien had
de kostnadenn för efterbe
ehandlingen bedö
ömts uppgå till 82 – 155 miljoner kron
nor. Osäkerh
heten var sålledes stor, oc
ch det
framhölls att
a kostnaderr, garantier o
och tidsåtgån
ng för projek
ktet endast kkunde klarläg
ggas i
samband med
m en anbu
udsförfrågan för de aktue
ella åtgärderna. Förbereddelseskedet skulle
därför omfa
atta upphand
dling av sane
eringen, men
n också av de markarbetten som behövdes
för slutlig gestaltning av
v området.
Vidare beh
hövde det 30
0 år gamla d räneringssys
stemet förbättras innan ssaneringsarb
betena
kunde påbörjas. Dessu
utom behövd
de ett miljöko
ontrollprogra
am upprättass och en refe
erensg genomföra
as.
provtagning
I huvudstudien påpeka
ades att proj ektet var i behov
b
av sto
ora mängderr jord för åte
erställningen och
h att kommunen i tidigt sskede borde
e planera för att täcka deetta behov genom
g
insamling av överskotttsmassor frå
rån markentrreprenader i närområdeet. Mottagning av
assor krävde en formalise
ering och me
edverkan av en
e entreprennör.
sådana ma
Förberedelseskedet på
ågick under p
perioden febrruari 2004 till december 22006, när ko
ontrakt
med sanerrings- och markanläggni
m
ingsentrepre
enörerna slötts. Skedet oomfattade följande
aktiviteter:
 Bidra
agsansökningar för förbe
eredelsesked
det
 Prekkvalificering av
a anbudsgivvare
 Upph
handling av konsulter
k
 Deta
aljplanearbete
 Förb
bättring av drräneringssysttemet
 Mella
anlagring av rena återfylllnadsmassorr
 Åtgä
ärdsförberand
de undersök ningar
 Proje
ektering sam
mt upphandlin
ng av entreprrenader
 Bidra
agsansökningar för geno
omförandeskedet
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 Miljö
ökontroll och referensprovvtagning
 Upprrättande av projektplan
p
 Analys av projektrisker och ssäkerhetsfråg
gor
 Attityydundersökn
ningar
 Upph
handling av laboratorietjä
l
änster för forrtsatt vattenk
kontroll
 Upph
handling av bottenfaunau
b
undersökning
gar i Braån
 Inforrmation om hälsoh
och sä
äkerhetsfrågo
or

7.2

Bidragsan
nsökningar för
f förbered
delseskedett
Bidragsanssökningar oc
ch tillhörand
de beslut för förberedelseskedet beehandlas i kapitel
k
5.1.2.

7.3

Prekvalificcering av an
nbudsgivare
e för sanerin
ngsentrepre
enad
En värderin
ng av omfattningen av de
e olika tjänsterna visade att entreprennaden för be
ehandling av förrorenad jord skulle kunn
na komma att
a överskrid
da gränsvärddet för bygg
gnadsentreprena
ader med inn
nebörden att den måste upphandlas inom hela E
EU i enlighe
et med
LOU:s före
eskrifter. Ett första
f
steg va
ar då att gen
nomföra en prekvalificerin
p
ng av intress
serade
entreprenö
örer.
En inbjuda
an att ansöka
a om att få lämna anbu
ud avseende
e behandlingg gick ut inom EU
under febru
uari 2004 [Re
ef. 103] tillsa
ammans med
d prekvalifice
eringshandlinngar upprätta
ade av
Sweco [Re
ef. 104]. Syfte
et var att pre
ekvalificera 5 – 10 företag
g, som senaare skulle få lämna
anbud på behandling
b
av den förore nade jorden.. Utvärdering
gskriterierna var:
1. Erffarenheter av
v och referen
nser från likn
nande projektt (vikt 60%)
2. Re
esurser och kapacitet
k
till a
att utföra aktuellt arbete (20%)
(
3. Ekonomisk ställning (20%)..
Tolv företag lämnade handlingar
h
occh önskade bli kvalificerade. Efter väärdering av dessa
beslutadess att nio företa
ag skulle inb
bjudas till den
n slutliga anb
budsgivningeen.
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7.4

Upphandling av kons
sulter
Ett tidigt led i förberede
elseskedet va
ar att upphandla konsulter. Inför uppphandlingen diskuterades om
m man skulle ha en enda
a huvudkonsu
ult med even
ntuella underrkonsulter fö
ör hela
projektet eller
e
om man
n skulle upp
phandla kons
sulter inom olika teknikoområden och låta
dessa arbe
eta parallellt med projekktledningen som
s
samord
dnande. Valeet föll på de
et sistnämnda altternativet me
ed förfrågning
gsunderlag inom nio olika teknikområåden [Ref. 10
06]:
A. Behandling av förorenad jo
ord inkl. komp
pletterande undersökning
u
gar
B. Tilllståndsfrågor inkl. prövni ng, samråd mm
m
C. Milljökontroll
D. Ma
ark-, och ledn
ningsarbeten
n inkl. pumps
station
E. Om
mrådesplanering, markan
nläggningar mm
m
F. Bygg- och anlä
äggningskonsstruktioner
G. Ela
anläggningarr, signal- och
h reglerutrusttning
H. Rå
ådgivning avs
seende proje
ektrisker och säkerhetsfrå
ågor
I.

Rå
ådgivning avs
seende kvalittets- och miljjösäkring

Upphandlin
ngen annons
serades i TED
D och genom
mfördes kring
g årsskiftet 22004/05 [Ref.. 105].
Utvärdering
gen utmynna
ade i att sju företag tillde
elades uppdrrag för de nioo teknikområ
ådena
[Ref. 116]. Kontrakterad
de konsulterr redovisas i kapitel 2.4.
I senare skkede upphan
ndlades även
n konsultupp
pdrag avseen
nde attitydunndersökninga
ar och
bottenfauna
aundersökningar i Braån
n.

7.5

Detaljplan
nearbete
Detaljplane
earbetet för det
d norra om
mrådet påbö
örjades av Sv
valövs komm
mun under hösten
h
2004. Deta
aljplanen blev
v antagen un
nder april 20
008 i samban
nd med att ssaneringsarb
betena
påbörjadess, men den vann laga kkraft först un
nder våren 2010
2
(kapitell 5.2). Syftet med
detaljplane
en var att sk
kapa ett fram
mtida rekrea
ationsområde
e med gång - och cykelfförbindelser över järnvägarn
na. Markanvä
ändningen i planen utgö
örs i huvudssak av naturr- och
d gröna om
mrådena enlig
gt Figur 5.
parkmark, de
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Figur 5. Utdrrag ur plankarrtan för detaljp
plan Teckomatorp 6:3 m.fl. (f.d.
(
BT-Kemi)) [Ref. 154].

7.6

Förbättring
g av dränerringssystem
met
Under 1976 anlades på begäran a
av koncessio
onsnämnden för miljöskyd
ydd ett dräne
eringssystem ino
om det norra området m
med syfte att
a förhindra eller begrä nsa utläckage av
förorenat grundvatten
g
till
t Braån. Åre
et därpå kom
mpletterades systemet såå att hela om
mrådet
omslöts avv dräneringsledningar. V
Via en pumpstation uppfo
ordrades drääneringsvattn
net till
den numerra igenfyllda dammen. In
nledningsvis behandlades dammvattnnet i ett filter med
aktivt kol innan det slä
äpptes ut i Braån. Unde
er slutet av 1982 togs ffiltret ur bruk och
dammvattn
net leddes ob
behandlat till Landskrona
as avloppsreningsverk, viilket fortfaran
nde är
mottagare av dränering
gsvatten från BT Kemi-om
mrådet.
Redan före
e huvudstudiieskedet kon
nstaterades att dränering
gssystemet, som omsluter det
norra områ
ådet, inte fungerade tillfre
edsställande. Observation
ner gjorda unnder huvudsttudien
visade att delar
d
av dräneringssyste
emet var igensatta och att
a det fanns tydliga teck
ken på
läckage avv vatten från norra områd
det till Braån
n. För att säkerställa att inget grundv
vatten
okontrollera
at skulle kun
nna nå Braån
n beslutades
s att ett nytt parallellt drääneringssyste
em på
låg nivå un
nder Braåns normala låg
gvattenyta sk
kulle anlägga
as. Samtidigtt skulle en ny
n och
modern pumpstation up
ppföras.
Under förberedelseskedet projekterrades en ny dräneringsle
edning utefteer Braån och en ny
kombinerad
för dels uppsamling av
d tvådelad pumpstation
p
v dräneringsvvatten, dels överledning av avloppsvattten till den kkommunala spillvattenled
s
dningen. Proojektering utffördes
s
även up
pprättade förffrågningsund
derlaget.
av FBAB, som
Upphandlin
ng av dränerringsentrepre
enaden geno
omfördes und
der sommareen 2005, och
h efter
genomförd utvärdering av anbuden
n tilldelades Veidekke
V
entreprenaden [Ref. 117]. Entreprenaden beställdes
b
och
o
påbörjad
des under se
eptember 20
005 [Ref. 1227]. Slutbesiktning
skedde 1 mars
m
2006 [R
Ref. 142]. G
Garantibesiktn
ning genomffördes utan aanmärkning under
mars 2008 [Ref. 143].
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Under grävvningsarbete
et för den n
nya dräneringsledningen påträffadess ställvis luk
ktande
massor. De
essa massorr lades i särsskilda högarr för provtagn
ning och anaalys. Massorr, som
med stöd av
a analysres
sultaten, bedö
ömdes behö
öva behandla
as täcktes m
med presenniingar i
avvaktan på
p behandlingsentreprena
aden. I övrig
gt genomförd
des entrepreenaden utan några
incidenter.
Pumpstatio
onen är belä
ägen inom o
områdets vä
ästra del. Drräneringsvatttnet pumpas
s i en
nyanlagd tryckledning
t
under Rååb
banan till ko
ommunens pumpstation
p
för avloppsv
vatten
och därefte
er vidare till Landskrona
as avloppsre
eningsverk. Den
D
nya pum
mpstationen, som
försågs me
ed två elektro
omagnetiska flödesmätarre, togs i driftt under deceember 2005.
Nya och errsatta delar av
a dränering
gssystemet framgår av Figur 6. I Figuur 7 visas ex
xteriör
och interiörr av den nya pumpstation
nen.

Figur 6. Drän
neringssystem
met. Äldre och
h nyare delar. Ledningar till och
o från damm
men är kapade.

Figur 7. Interiör och exteriiör och av den
n nya pumpsta
ationen.
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Relationsha
andlingar förr ledningssysstemet och pumpstatione
p
en har upprätttats. En sam
mmanställning övver dessa ha
andlingar återrfinns i kapite
el 17.
Kommunen
n skulle ta öv
ver driften avv dräneringss
systemet och ansökte däärför om bidrrag att
täcka driftsskostnaderna
a. Övertagan
ndet skedde
e vid årsskifttet 2005/06 och förutsatte att
staten skullle svara för kostnaderna
a. Med anled
dning av dettta beslutadee länsstyrels
sen att
tilldelade medel
m
för förb
beredelseske
edet kunde användas
a
för driften (kapiitel 5.1.2).

7.7

Mellanlagrring av rena
a återfyllnad
dsmassor
Redan und
der huvudstu
udien stod d
det klart att stora
s
mängd
der jord skullle behöva grävas
g
bort och errsättas med ren
r jord, men
n också för att
a omforma det
d svårtillgäängliga området till
ett attraktivvt rekreations
sområde enliigt de övergrripande måle
en.
Öster om Söderåsbana
S
an och norr o
om Skolgatan
n fanns ett upplag av renna jordmasso
or från
sockerbrukkstiden, som hade uppko
ommit vid tvättning av soc
ckerbetor (bi laga 1). Mas
ssorna
var till stor del upplagda på kommu
unens fastigh
het Teckoma
atorp 7:1. Koommunen va
ar villig
att ställa jo
orden, som representera
ade ett stortt värde, till förfogande
f
fför projektet. Med
anledning av
a detta gjordes därför e
en ekonomis
sk värdering under hösteen 2005 av dessa
och andra massor som kommunen kunde tillhan
ndahålla [Ref. 161].
När Sydvattten byggde en ny huvud
dvattenlednin
ng från Ring
gsjöverket tilll Helsingborg
g förbi
Teckomato
orp gjorde ko
ommunen en
n överenskom
mmelse med Sydvatten aatt alla övers
skottsmassor sku
ulle tas emott gratis på ko
ommunens ovan
o
nämnda
a fastighet. S
Sydvatten sla
app på
så sätt att transportera
a bort dessa
a massor till deponi. Kom
mmunen skaaffade erford
derliga
tillstånd fö
ör mottagning av sådan
na överskotttsmassor oc
ch fick ävenn bygglov för
f en
provisorisk tillfart till de
et norra områ
ådet över kommunens fa
astighet (kapiitel 5.3.1). Genom
G
den proviso
oriska tillfarte
en kunde tun
nga transporrter förbi de trånga passaagerna och bebygb
gelsen vid järnvägsstattionen och B
Bantorget und
dvikas. Mass
sorna togs eemot under 2003
2
–
2004.
5 erbjöds pro
ojektet att ta
a hand om ca
c 8 000 m3 överskottsm
massor
Under septtember 2005
från Lund via
v entrepren
nadföretaget EGM, Eslöv
v. Mottagning
g av en så sttor mängd massor
m
krävde kon
ntroll och skötsel
s
av u
upplaget. Fö
öretaget had
de tidigare llämnat anbu
ud på
utförandet av dränering
gsledningarn a och då läm
mnat i jämförelse med övvriga anbudsg
givare
attraktiva á-priser
á
på arbetslednin
ng och såd
dan maskinu
utrustning soom behövde
es för
mottagning
gen. EGM fic
ck därför i up
ppdrag att an
nsvara för mottagningen
m
n enligt den á-prisá
lista som de
d hade lämnat i det tidiigare anbude
et. Företagett skötte mottttagningen vä
äl och
fick därför fortsatt förtrroende att svvara för motttagningen, i den mån ddet behövdes, när
ån annat hål l.
projektet ficck massor frå
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7.8

Åtgärdsförrberedande
e undersökn
ningar
Inför förberredelseskede
et var det vä l känt vilka områden
o
som
m hade höga föroreningsh
halter,
men det fa
anns osäkerheter i avgrä
änsningen, Detta
D
var en
n orsak till aatt det fanns betydande osäkerheter i be
edömningen av projektetts totala kostnad. I ansö kan om bidrrag för
förberedelsseskedet äsk
kades medell för kompletterande undersökningar,, men på gru
und av
att bidrage
et minskades
s i förhållan
nde till det ansökta
a
belo
oppet (kapittel 5.1.2) utffördes
åtgärdsförb
beredande undersökning
gar endast i begränsad
b
omfattning.
o
D
De undersökn
ningar
som genom
mfördes omfa
attade:


Ko
ompletterande
e jordanalyse
er



Re
esistivitetsmä
ätningar



Utrredning röran
nde samvaria
ation mellan olika ämnen
n

De komple
etterande jord
danalyserna utfördes på jordprov som hade tagitts i samband
d med
provgropsg
grävningar in
nom det norrra området. Vid
V denna provtagning, ssom genomffördes
under 2003
3, d.v.s. und
der huvudstu
udieskedet, analyserade
es endast ettt begränsatt antal
prov. Proven hade förrvarats frysta
a och de be
edömdes va
ara användbaara för anallys av
aktuella äm
mnen. Genom
m de komple
etterande ana
alyserna såg
g man till att samtliga pro
ov (16
st) hade an
nalyserats med
m avseend e på fenoxis
syror, klorfen
noler, klorkreesoler och dinoseb
samt att flertalet hade
e analyseratss med avse
eende på grundämnen ooch dioxinerr [Ref.
157].
Avgränsnin
ng av förorenade masso
or genom prrovtagning och
o
analys aav jordprov skulle
innebära omfattande
o
insatser. D
Därför beslutades under förberedeelseskedet att
a en
systematisk undersökn
ning av dett norra omrrådet skulle utföras geenom resistivitetsmätningar, eftersom en
e sådan te
eknik ger en relativt snabb och ööversiktlig bild av
utbredninge
en av lågres
sistiva masssor. Bakgrun
nden var att det under hhuvudstudies
skedet
hade visatt sig att gru
undvattnet i nom områden med hö
öga föroreninngshalter innehöll
betydligt högre salthalter, och därrmed lägre elektriskt
e
mo
otstånd (resiistivitet) än andra
gshalterna va
ar lägre.
områden där förorening
u
därfför med s.k. multielektrod
dteknik med syfte att avg
gränsa
Resistivitettsmätningar utfördes
utfyllnader med höga salthalter (lå
åg resistivite
et) med förm
modat betydaande föroreningsmängder. De uppmättta resistivite
etsvärdena användes sedan
s
för een tredimens
sionell
modellering
g med syfte
e att avgrän
nsa utfyllnader och utbredning av fföroreningar såväl
horisontelltt som vertika
alt [Ref. 158
8]. I Figur 8 redovisas en
n vy över om
mrådet efter interpolation.
Resisitivitetsmätningarn
na och den 3
3D-modell so
om upprättad
des verifieradde tidigare be
edömningar om utbredningen
n av de olika
a typerna av utfyllnader. Resultaten
R
aav mätningarn
na var
tänkta att ligga till grun
nd för verifierrande provta
agningar och analyser, soom dock inte
e kom
till stånd på
å grund av attt ekonomiskka medel inte
e beviljades.
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Figur 8. 3-D
D resistivitetsm
modell efter in
interpolation där
d blått repre
esenterar lågaa resistivitetsvärden
(<10 m) och
o
rött höga värden (>10
00 m). Grön
nt och orange
e representeraar övergångsv
värden
mellan blått och rött. Vy över området fr
från sydväst.

Under plan
neringen av den
d föreståe nde sanering
gen utfördes en geostatisstisk analys av tillgängliga jo
ordanalyser in
nom det norrra området med
m syfte:


att för varje riiskämne besstämma utb
bredningen av
a det saneeringsområde
e som
krä
ävs för att nå åtgärdsmåle
en



att specifikt klarlägga
k
om
m klorfenoler eller klork
kresoler kann utgöra ko
ontrollparrametrar vid efterbehand
dlingen och vilken riktvä
ärdesosäkerhhet som i så
ådana
falll föreligger fö
ör andra ämn
nen



att klargöra vilka samvaria
ationer som finns dels mellan riskäämnena och
h dels
me
ellan riskämn
nena och gru
undämnen

Utredninge
en visade att förekomstten av klorffenoler, klorrkresoler occh dioxiner tydligt
sammanfölll inom området även om
m det konstatterades stora
a variationer i dessa sam
mband.
Det var occkså tydligt att
a det fannss ett samban
nd mellan fö
örekomsten aav riskämne
en och
grundämne
essammansä
ättningen so m i sin tur troligtvis
t
var kopplad till det materia
al som
hade använ
nts för utfylln
nad inom om rådet [Ref. 164].
Det område där klorfen
noler överskkred åtgärdsm
målet kunde beskrivas m
med viss säk
kerhet
genom inte
erpolering av
v tillgängliga analyser. För
F övriga ris
skämnen basserades inte
erpoleringen på det
d samband som finns m
mellan klorfen
noler och dessa riskämneen. Den visa
ade att
saneringso
områden för klorfenoler,, klorkresole
er och dioxiner till storr del sammanföll.
Fenoxisyro
or visade sig ha en anna n och mer diffus utbredn
ning, vilket gaav antydan om
o att
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åtgärdsmålet för fenox
xisyror skullle överskridas inom sto
ora delar avv norra om
mrådet.
Fenoxisyro
or uppvisade dock ett förh
hållandevis dåligt
d
samband med klorffenoler, varfö
ör den
interpolerin
ng som hade
e gjorts för fe
enoxisyror va
ar osäker. Fö
ör dinoseb vvar dataunde
erlaget
mycket beg
gränsat, varfö
ör längre gåe
ende slutsats
ser om utbre
edningen intee kunde göra
as.

7.9

Projekterin
ng samt upphandling a
av sanerings
s- och mark
kanläggninggsentrepren
nader
Projektet handlade
h
upp
p två entreprrenader för genomförand
g
de av arbete na inom det norra
området uttöver den ov
van nämnda entreprenad
den för förbä
ättring av drääneringssysttemet,
nämligen en
e saneringse
entreprenad samt en ma
ark- och anläg
ggningsentreeprenad.

7.9.1 Saneringssentreprena
ad
Vid prekvalificeringen av
a anbudsgivvare för sane
eringsentreprrenad (kapiteel 7.3), beslu
utades
udas in till de
en slutliga an
nbudsgivning
gen.
att nio förettag skulle bju
under hösteen 2005 av Sweco
Förfrågning
gsunderlag för
f en totalen
ntreprenad upprättades
u
S
[Ref. 107], som sändes
s till de prekvvalificerade företagen.
f
Förfrågan varr öppen så till vida
att projekte
et inte på förhand hade lå
åst saneringen till ett visst förfarandee. Endast åtg
gärdsmålen var fastlagda.
f
I förfrågningsunderlage
et redovisade
es ett progra
am för provta
agning av jorrd för tester. Enligt
detta progrram avsåg beställaren
b
((Svalövs kom
mmun) att uttföra jordproovtagning ino
om de
områden som
s
avsågs att efterbeh
handlas. Pre
ekvalificerade
e anbudsgivaare erbjöds att ta
emot jordprov för testerr och egna a
analyser som underlag för anbudsgivnningen.
Provgropsg
grävning och
h provtagning
g utfördes so
om planerat i början av nnovember 20
005 på
sju platser enligt Figur 9. Grävning utfördes i ha
alvmetersskikt ner till meellan 3,5 och 4,5 m
djup. Från de uppgrävd
da massorna
a togs samlingsprov ut frrån varje ha lvmetersskik
kt som
överfördes till tättslutan
nde plastburkkar. Totalt togs 57 prov ut
u som erbjödds anbudsgiv
varna.
Utöver desssa prov togs samlingsp
prov ut från de lager som
m bedömdess vara förore
enade
(från 0,5 m djup underr markytan n
ner till ett djup som varierade mella n 2,5 och 4,0 m).
Samlingsprroven analys
serades med
d avseende på fenoxisyror, dinosebb, klorfenolerr, klorkresoler, dioxiner, torrs
substans och
h glödförlust samt grundämnen. Provvtagningsförrfarandet och lag
gerföljdsbesk
krivningrna sa
amt resultate
en av de kem
miska analysserna av jord redovisades i tvvå rapporter [Ref. 160] re
esp. [Ref. 162
2].
Två samlin
ngsprov om 10 l från va rje provgrop
p användes för
f luft- och luktanalyserr [Ref.
163]. De luft- och luktuttredningar so
om utfördes därefter
d
redo
ovisas i kapittel 7.11.2.
ation, foton och analyse
er m.m. från
n provgroparna överlämnnades till an
nbudsDokumenta
givarna.
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Figur 9. Provvtagningsplats
sernas lägen.

Anbuden in
nlämnades under januari 2006, vareftter de utvärd
derades efterr följande gru
under:
 A. Anbudssumma
 B. Övriga
Ö
faktore
er (B1 Refere
enser, B2 Genomförande
etider, B3 Beehandlingsre
esultat
och
h miljöpåverk
kan samt B4
4 Genomförandeplan)
Utvärdering
gen av anbuden gav vid handen att Skanska
S
Sve
erige AB had e lämnat dett mest
fördelaktiga
a anbudet och
o tilldelade
es därför enttreprenaden under marss 2006 [Ref. 118].
Skanskas anbud byggd
de på att fö rorenade ma
assor skulle schaktas uppp och beha
andlas
externt gen
nom termisk behandling vid RGS 90::s anläggning
g i Stigsnäs,, Danmark. TransT
port skulle ske med lastbil till den fö
öreslagna an
nläggningen. Den behanddlade jorden skulle
inte återtra
ansporteras utan
u
förutsatttes kunna återanvändas
å
s i Danmarkk. I anbudet ingick
även återfy
fyllnad av saneringsscha
akterna med
d massor som skulle ttilllhandahållas av
beställaren
n.
Tilldelningssbeslutet öve
erklagades a
av en annan anbudsgiva
are. Länsrätteen gav dock
k kommunen rättt i sin tilldelniing enligt do m daterad 2006-05-17. Domen
D
överkklagades inte
e, och
kontrakt slö
öts med Ska
anska 2006--12-06 [Ref. 132] efter det
d att bidraggsbeslut för efterbehandling
gen hade meddelats.
I Skanskass och RGS 90:s åtagande
e ingick att genomföra
g
en inledande testbehandling av
2 000 ton fö
örorenad jord vid den akt
ktuella behan
ndlingsanlägg
gningen, vilkeet var ett kra
av från
de danska miljömyndigheterna. Tesstsaneringen
n beskrivs närmare i kapittel 8.2.2.
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7.9.2
2 Mark- och anläggning
gsentrepren
nader
Detaljprojektering för omgestaltning
g av det norrra området till ett naturom
mråde utförd
des av
GF Konsultt, som tillsam
mmans med FBAB även upprättade förfrågningsu
f
underlag för markarbetena under
u
hösten
n 2005 [Ref. 108]. En illu
ustration öve
er den planeerade naturp
parken
visas i Figu
ur 10.

Figur 10. Illu
ustration över det planerade
e naturparksom
mrådet upprättad av GF Konnsult.

Efter öppen annonsering under ja nuari 2006 och efterföljande utvärddering av ink
komna
anbud tilld
delades Ode
en Anläggnin
ngsentrepren
nad AB entrreprenaden under april 2006
[Ref. 119]. Kontrakt tec
cknades und
der decembe
er 2006 [Reff. 131] samtiidigt som ko
ontrakt
S
slöts med Skanska.
Projektering av fundam
ment för de två GC-bro
oarna över Rååbanan
R
occh Söderåsb
banan
utfördes avv WSP Bygg
g under 200
07. Oden, so
om svarade för markanlääggningsentreprenaden, tilld
delades efterr förhandling
gar entrepren
naden att utfföra fundameenten. Träbrroarna
handlades upp separa
at. Efter ann
nonsering errhölls endastt ett anbud [Ref. 115]. Detta
anbud, som
m hade lämn
nats av Martiinsons Träbrroar AB, bedömdes dockk vara skäligtt [Ref.
122], varför beställning enligt anbud
det gjordes [R
Ref. 135 och
h Ref. 140].

7.10 Bidragsan
nsökningar för
f genomfö
örandesked
det
Redogörelsse för bidragsansökninga
ar för genomförandesked
det ges i kapiitel 5.1.3.
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7.11 Miljökontro
oll – referen
nsprovtagni ng
7.11..1

Vatten

Under aprill 2005 upprä
ättades ett ko
ontrollprogram för vatten [Ref. 156], ssom omfatta
ade tre
delar; referensprovtagn
ning samt lö
öpande interrn och exterrn miljökontrroll. Länsstyrelsen
hade inga invändninga
ar mot det u
upprättade fö
örslaget och meddeladee under nove
ember
2005 att fortsatt kontroll ska utförass enligt det fö
öreslagna kontrollprogram
mmet [Ref. 66].
Referensprrovtagningen
n utgjorde en
n engångsins
sats inför gen
nomförandett och syftade till att
ge ett unde
erlag för en säkrare bed ömning av de
d aktuella miljöförhållan
m
ndena i framfför allt
Braån. Den
n omfattade provtagning
g och analys
s av sedime
ent, bottenfauuna, ytvatten från
Braån och den uppströ
öms belägna
a Svalövsbä
äcken samt grundvatten från den djjupare
berggrundssakvifären in
nom det no
orra områdett. Referensp
provtagningeen utfördes under
2005, utom
m bottenfaunaundersökniingarna, som
m påbörjades
s först underr våren 2006
6, men
innan någo
on åtgärd, förrutom ombyg
ggnad av drä
äneringssyste
emet, hade uutförts.
Den extern
na löpande miljökontrolle
en syftade till
t att ge ettt mått på em
missioner frå
ån BT
Kemi-områ
ådet till Braå
ån inför förb
bättringen av
v dränerings
ssystemet occh senare för
f att
kunna ge underlag attt bedöma eff
ffekterna av efterbehand
dlingsåtgärdeerna. Den ex
xterna
miljökontro
ollen omfattad
de framför a llt provtagnin
ng och analy
ys av vatten i Braån sam
mt i det
avloppsvatten som leds
s till Landskro
rona avloppsreningsverk.
Den interna
a miljökontro
ollen av vatte
en hade som
m syfte att ge underlag föör upphandlin
ng och
genomförande av åtgärder samt uttgöra grund för intern miljökontroll unnder efterbeh
handlingen. Den
n interna vatttenkontrollen
n omfattade provtagning
g och analysser av dräne
eringsvatten och avloppsvatten. Även flö
ödesmätninga
ar av dränerrings- och avvloppsvatten
n samt
nivåmätningar av grund
dvattenytor o
och i Braån in
ngick i den in
nterna vattennkontrollen.
Inför geno
omförandet av
a efterbeha
andlingen uttökades miljjökontrollen för vatten, vilket
beskrivs nä
ärmare i kap
pitel 8.2.5. I kapitel 10 ges
g en samla
ad beskrivninng av den utförda
u
miljööverva
akningen.
Vid referen
nsprovtagning
gen som utfö
ördes 2005 noterades
n
förrhöjda halterr av bekämpningsmedel i Svalövsbäcken
n vid dess uttlopp i Braån
n (ca 800 m uppströms
u
B
BT Kemi-omrrådet).
Orsaken un
ndersöktes in
nte närmare,, men missta
ankar framförrdes att en nnedlagd depo
oni vid
Källs Nöbb
belöv kunde ge
g upphov tiill denna påv
verkan. Reda
an vid tidigarre undersökn
ningar
utförda under slutet av
a 1970-tale
et hade tydlig påverkan konstateratts av framfö
ör allt
fenoxisyrorr i deponins lakvatten. S
Som ett led i miljööverva
akningen av BT Kemi-om
mrådet
av dräneringgsvägar och provutfördes vid
d senare tillffälle (under 2
2007-2008) kartläggning
k
tagning av lakvatten vid den nedla
agda deponin
n [Ref. 174]. Vid deponinn sker uppsa
amling
övs reningsverk.
och avledning av lakvattten till Svalö
Resultaten av undersök
kningarna re
edovisas inte
e närmare i denna
d
rapporrt eftersom de
d inte
primärt berrör det norra
a BT Kemi-o
området. Slu
utsatserna so
om drogs vaar att det sk
ker ett
förhållande
evis litet läckage av lakva
atten från de
eponin till Svalövsbäckenn, som ger upphov
till viss påvverkan av MC
CPP, men attt deponin be
edömdes sva
ara för endasst en mindre del av
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halterna i bäcken.
b
Påvisade halter a
av fenoxisyro
or i lakvattne
et var väsenttligt lägre än under
slutet av 19
970-talet [Re
ef. 174].
7.11..2

Luft och
h lukt

Emissionerr till luft, fram
mför allt av lu
uktande ämnen, var att fö
örvänta undeer den förestå
ående
saneringen
n. Under förrberedelseskkedet utformades därför ett provtaggningsprogra
am för
luftföroreningar [Ref. 15
59]. Syftet m
med program
mmet var att ge
g underlag för bedömning av
amtida saneriingen borde utföras för att
a minimera olägenhetern
o
na.
hur den fra
I samband
d med den provgropsgrä
p
ävning som utfördes infö
ör upphandl ing av sane
eringsentreprena
aden (kapitel 7.9.1) togs, i enlighet me
ed provtagningsprogramm
met, samling
gsprov
från provgrroparna avse
edda att nyttja
as för luftana
alyser och luktundersöknningar.
Proven från
n de sju provgroparna o
omfattade vardera ca 10 l, vilka förvaarades i 20 l provkärl av plasst med tättsllutande lock . Prov på de
en inneslutna
a gasen togss genom upp
psamling på kolrrör, som ana
alyserades m
med avseend
de på fenoxisyror, klorfe noler, klorkresoler
och dinose
eb.
Vidare utfö
ördes luktundersökninga
ar på paralle
ellprov till de
e prov som hade analys
serats
kemiskt. Fö
ör undersökn
ningen hade
e en luktpane
el om tio personer engaagerats, vara
av åtta
personer frrån Teckoma
atorp och två
å från BT Kem
mi-projektet. För genomfförandet av underu
sökningen användes en
e olfaktome
eter, ett insttrument som
m ger väl deefinierade uttspädningar av gasblandningar. Gaspro
ov från provb
burkarna sög
gs med hjällp av en vak
kuumpump till olfaktometern
n där utspäd ning skedde
e till sex blan
ndningar meed ren luft. UnderU
sökningen utfördes som
m s.k. triange
eltest, där de
eltagarna pre
esenterades ttre prov, varav två
innehöll ren luft och de
et tredje en inblandning av den gas som skulle testas. Unde
ersökningen syft
ftade till att bestämma l ukttröskelvärdet, vilket är
ä den luktsttyrka där 50
0% av
deltagarna kände lukt.
Undersökningarna visa
ade inget tyd
dligt samban
nd mellan på
åvisade halteer av analys
serade
ämnen och
h upplevd luk
ktstyrka. Lukkt kunde förn
nimmas vid utspädningar
u
r mellan ca 50
5 och
500 gånger av gasen frrån de sju un
ndersökta pro
oven.
Utredninge
en omfattade
e även en genomgång av tidigare utförda utrredningar rö
örande
luftburna fö
öroreningar från
f
BT Kem
mi-området samt
s
insamliing av fysikaaliska data, toxicitetsdata occh uppgifter om
o lufttröske
elvärden för förekommand
f
de ämnen.
Resultaten redovisades
s tillsamman
ns med sprid
dningsberäkn
ningar och uundersökning
gar av
s
utfördes
s senare i sa
amband med
d testsanerin
ngen [Ref. 1665]. Dessa senare
s
luktstyrka som
undersökniingar komme
enteras i kap
pitel 8.2.3.
Under juli 2005
2
uppförd
des en meteo
orologisk mä
ätstation strax väster om BT Kemi-om
mrådet
för kontinue
erlig registrering av vindrriktning och -hastighet,
lu
ufttemperaturr och -tryck, relativ
luftfuktighe
et, solstrålning samt nede
erbörd. Syftett med dessa mätningar vvar att ge und
derlag
för spridnin
ngsberäkning
gar och prog noser rörand
de spridning av luftföroreeningar och lu
uktande ämnen vid sanering
gsarbetena. Mätstationen
ns utformning och läge fframgår av kapitel
k
10.7.
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Övervaknin
ngen av luft och
o lukt i Tecckomatorp re
edovisas i ka
apitel 10.8 reespektive 10.9 och
resultaten av
a denna övervakning i kkapitel 12.7 respektive
r
12
2.8.

7.12 Upprättande av proje
ektplan
En projektplan för kva
alitets- och miljösäkring upprättades
s med hjälpp av Atkins under
förberedelsseskedet [Re
ef. 25]. Projekktplanen bes
skrivs närmare i kapitel 33.1.4.

och säkerhe
et
7.13 Utredning rörande projektrisker o
Ett flertal utredningar
u
och fördjupa
ade undersö
ökningar, pro
ojektering occh framtagning av
förfrågningsunderlag sk
kulle genomfföras under förberedelse
f
eskedet. Det kunde tidigt förutses att de
et fanns risk
ker i de olikka momente
en som skulle kunna innnebära påtagliga
störningar i projektet. För
F att kunna
a genomföra
a de olika momenten i föörberedelses
skedet
inom given
n tids- och ko
ostnadsram behövdes en
n samordnad
d hantering aav projektets
s olika
risker. Infö
ör denna samordning be
ehövde händelser som kunde meddföra risker under
förberedelsseskedet ide
entifieras och
h värderas inom
i
samtlig
ga arbetsom
mråden (A-I) enligt
kapitel 7.4.
Analysen av projektris
sker och sä
äkerhetsfrågor, som ge
enomfördes av Sweco under
projektgrup
ppens ledning och i sama
arbete med andra
a
konsulter i projekt, omfattade projekp
tets huvudsakliga sked
den, nämlige
en förberede
elser, genomförande sam
mt uppföljning och
kontroll. Riskanalysen redovisades i en rapportt med en allm
män beskrivvning av riskh
hantering och de
en tillämpade
e metodiken samt de res
sultat som ko
om fram undder analysen
n [Ref.
24].
Projektriskh
hanteringen omfattade trre moment:
1. De
efinition av ac
cceptabel ris k
2. Invventering och analys avv risker, omffattande inve
entering av riskhändelse
er och
bed
dömning av risknivå
3. Värdering av ris
sk, inkludera
ande analys av
a åtgärder
Vid definitio
on av accep
ptabla risknivvåer utgick projektet
p
från
n den s.k. ALLARP (As Lo
ow As
Reasonably Practicable
e)-principen, där det finn
ns ett intervall mellan hellt oacceptabe
el och
acceptabel risknivå, Figur 11. Inom
m detta interrvall kan risk
kreducerandee åtgärder utföras
u
om de är te
ekniskt och ekonomiskt
e
riimliga.
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Figur 11. AL
LARP-principen.

Inom varje
e del av pro
ojektet, där projektriske
er bedömdes
s kunna finnnas, invente
erades
möjliga riskkhändelser. Vid
V inventerringen gavs personer inv
volverade i pprojektet tillfä
älle att
bedöma om
m respektive
e riskhändellse var relev
vant. Som utgångsläge
u
för inventerringen
gjordes en sammanstä
ällning av olikka kategorier av konsekv
venser (sam manlagt sju)), t.ex.
egendomssskador och miljöskadorr. Inom resp
pektive kons
sekvenskateggori identifie
erades
olika riskhä
ändelser, t.e
ex. spridning
g av föroren
ningar via vatten, emisssioner till lufft och
damning in
nom kategorin miljöskado
or.
För de olikka riskhände
elserna gjord
des en förstta kvalitativ riskbedömniing (klassnin
ng) av
deras sann
nolikhet och deras konse
ekvens. Syfte
et med denn
na klassning var att rang
gordna
olika riskhä
ändelser und
der projektett som kunde
e identifieras och bedöm
mas under förberedelseskede
et. Klassning
g av sannolikkhet och konsekvens gjorrdes i femgraadiga skalor enligt
Figur 12.
Enligt denn
na riskklassn
ningsmetodikk analyseras händelser so
om ges en aacceptabel ris
sknivå
(de gröna fälten i figurren) inte vid are. Händels
ser som ham
mnar inom ddet röda fältet bör
vriga händelsser bör en djjupare, kvantitativ analyss genomföra
as, där
åtgärdas direkt. För öv
sannolikhet och konsek
kvens studerras mer ingåe
ende.
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Figur 12. Ma
atris för kvalita
ativ riskbedöm
mning.

Som en inledande fas i riskinvente
eringen togs
s en s.k. bruttolista fram,, vilken omfa
attade
samtliga projektskeden
n. Inom varje
e skede ide
entifierades olika
o
kritiskaa moment. I listan
ingick identifierade risk
khändelser occh vilka type
er av konsekvenser de kaan leda till fö
ör vart
och ett av dessa
d
mome
ent. Listan ko
ommunicerades sedan mellan
m
projekktets olika de
eltagare och pro
ojektledninge
en. Utifrån d en upprättad
de bruttolista
an genomförrdes sedan skattningar av risknivåer förr respektive i dentifierad risk i samverk
kan med reppresentanter för de
olika konsu
ulterna och projektledning
p
gen. För iden
ntifierade risk
khändelser rredovisades åtgärder för att reducera
r
risk
ken. Slutligen
n togs en listta fram med rangordningg av risker ino
om de
röda och gula fälten enligt Figur 12.. Listan redovisas i Tabell 7.
Tabell 7. Ra
angordning av risker efter de
en kvalitativa riskbedömning
r
gen under förbbredelseskede
et.
Riskhä
ändelse

Riskbedöm
mning

Felaktig bedö
ömning av olik
ka ämnens (fö
öroreningars) utbredning
u
Felaktig bedö
ömning av jord
dmaterialets fyysikaliska och kemiska egen
nskaper
Överklagan av
a tillstånd
Projektets de
eltagare får felaktig eller brisstfällig informa
ation
Bidrag avslåss eller försena
as

S
4
3
3
3
2

K
4
4
4
4
5

Risk
16
12
12
12
10

Entreprenöre
en erhåller ett icke represen tativt material för tester från
n området
Spridning av förorening via
a vatten vid drä
räneringsarbetten
Luktspridning
g
Damning
Tillstånd ges ej för tunnelko
onstruktioner

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
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Riskhä
ändelse
Tillstånd för byggb
och anlä
äggningskonsttruktioner ges
s ej
Människor up
ppfattar inform
mationen röran
nde projektets genomförande och mål
som otydlig
Felaktig utforrmning av krav
vspecifikation
Felaktig bedö
ömning av ämnens egenska
aper.
Felaktig utforrmning/dimens
sionering av e
efterbehandling
gsmetod
Åtgärdens risskreduktion intte tillräcklig
Fastställa sam
mordningsans
svar enligt AM
ML
Skyddsutrusttning brister elller används e
ej
Försiktighetsmått och förhå
ållanden för attt avbryta arbe
etet skall fasts
ställas
Hälso- och sä
äkerhetsplan
Fältpersonal har brister i kä
ännedom om förutsättninga
ar
Myndigheten godkänner in
nte vald metod
d
Anmälan tas inte emot av myndigheten
m
Fordons- elle
er maskinolyck
ka
Planförslag kan
k inte genom
mföras pga ko nflikt med åtgä
ärdsmålen
Planförslag medför
m
möjligh
het till vattenol ycka
Planförslag ger
g möjlighet tiill påkörningso
olycka på järnv
vägsspår
Otillräcklig ka
apacitet hos pumpstation
Otillräcklig ka
apacitet hos va
atten- och avlo
oppsanläggnin
ng
Otillräcklig ku
unskap/kapaciitet hos entrep
prenör som vä
äljs för genomfförandefasen
Felaktigt vald
da kriterier för upphandling
Åtgärdens efffektivitet inte tillräcklig
t
Fastställa mö
öjliga hälsoska
adliga ämnen
Exponering av
a hälsoskadlig
ga ämnen
Felaktig utforrmning av miljö
ökontroll
Otillräcklig ku
unskap/kapaciitet hos entrep
prenör som sk
kall utföra drän
nering
Tekniska problem med drä
änering
Tillstånd ges ej för dränerin
ng
Planförslag kan
k inte genom
mföras pga ko nflikt med plan
nförhållanden
Otillräcklig ku
unskap/kapaciitet hos entrep
prenör som sk
kall utföra bygg
g- och
anläggningskkonstruktioner
Tekniska problem hos bygg- och anlägg
gningskonstruk
ktioner
Otillräcklig ku
unskap/kapaciitet hos entrep
prenör som sk
kall utföra eltek
kn. install.
Tekniska problem hos eltekniska installa
ationer
Tillstånd ges ej för elteknis
ska installation
ner

Riskbedöm
mning
S
3
3

K
3
3

Risk
9
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
2
3
2

2
3
2
3

6
6
6
6

Som framg
går av tabelle
en var det en
n riskhändels
se för vilken sannolikheteen bedömdes som
hög och ko
onsekvensern
na som stora
a, nämligen en
e underskattning av förooreningsmän
ngderna. Som risskhändelser med stora kkonsekvense
er, men någo
ot mindre sannnolika bedö
ömdes
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felaktig bed
dömning av jordmateriale
j
ets fysikalisk
ka och kemiska egenskapper, överklag
gan av
tillstånd, bristfällig
b
info
ormation occh avslag på
p bidragsan
nsökningar. Den genom
mförda
riskanalyse
en delgavs entreprenöre
e
erna som un
nderlag för den
d
analys resp. entrep
prenör
skulle upprrätta för sina egna arbete
en.
De rangord
dnade riskern
na kommente
eras närmare
e i kapitel 16
6 Erfarenheteer.

7.14 Attitydund
dersökninga
ar
Ett viktigt delmål
d
för BT
T Kemi-proje
ektet är att fö
örändra bilde
en av och atttityderna till orten
Teckomato
orp på ett sä
ätt så att ortten inte läng
gre belastas negativt av BT Kemi (k
kapitel
6.1). För att
a följa upp attitydföränd
a
dringarna utfö
örde GfK telefonintervjueer vid tre tillfällen:
februari 20
005, somma
aren 2007 o
och hösten 2009. Vid varje
v
tillfälle intervjuades
s 240
personer varav
v
⅓ från Teckomatorrp, ⅓ från Sv
valövs komm
mun exkl. Teeckomatorp och
o ⅓
från övriga Skåne.
De intervjuade persone
erna deladess in i två lika stora åldersg
grupper: 23 – 42 år samtt 43 år
och äldre vid
v undersök
kningen 200 5. Vid de på
åföljande undersökningaarna höjdes åldern
å
med de inttervjuade personerna me
ed två år (20
007) och 4 år (2009). Peersoner i den
n äldre
åldersgruppen antogs kunna
k
ha miinnen av BT Kemi-skand
dalen under 11970-talet, medan
m
d yngre grruppen trolig en bedömde
es vara för un
nga för att haa egna minnen.
personer i den
Undersökningarna redo
ovisas i tre lägesrapportter [Ref. 235
5, Ref. 236 ooch Ref. 237
7]. En
el 13.2.
sammanfatttning av resultaten redovvisas i kapite

att vattenko
ontroll
7.15 Upphandling av laborratorietjänstter för fortsa
För den fo
ortsatta miljökontrollen be
eställdes analystjänster av Analycenn under juni 2005
som fortsätttning på den
n vattenkontrroll som labo
oratoriet tidig
gare hade utffört på uppdrrag av
länsstyrelse
en [Ref. 124].

enfaunaund
dersökninga
ar
7.16 Upphandling av botte
Med tanke
e på att Braån var det vviktigaste sk
kyddsobjekte
et för projekt
ktet beslutades att
bottenfauna
aundersökningar skulle göras i ån före, under och efter ddet att sane
eringsarbetena genomfördes
g
s. Uppdragett tilldelades Ekologgrupp
pen [Ref. 1330], eftersom
m företaget hade lång och ing
gående kunsskap om Braå
ån från tidiga
are undersökkningar.

on om hälso
o- och säkerrhetsrisker
7.17 Informatio
Inför ombyyggnaden av
v dräneringsssystemet (k
kapitel 7.6) hölls
h
ett infoormationsmötte om
hälso- och
h säkerhets
srisker. Vid mötet delttog representanter för projektledningen,
Veidekke, Räddningstjä
änsten i Sva
alöv och Swe
eco. Represe
entanten frånn Sweco red
dogjorde för föro
oreningsförhå
ållandena, ollägenheter och
o risker med aktuella föroreningarr samt
vilka försikttighetsmått som
s
borde vi dtas under arbetet.
a
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8

Sanerings
sarbeten

8.1

Inledning
En översikkt av viktiga händelser o
och aktivitete
er under ge
enomförandeet av efterbe
ehandlingen redo
ovisas i Figur 4. Närmare
e förklaringa
ar till längre tidsuppehåll ges delvis nedan
n
samt i kapitel 5 som be
ehandlar myn
ndighetsärenden.
Upphandlin
ng av sane
erings- och markanlägg
gningsentreprenaderna ppåbörjades under
förberedelsseskedet (ka
apitel 7.9). E
Efter anbudsu
utvärdering tilldelades
t
Skkanska resp
pektive
Oden entre
eprenaderna under våren
n 2006.
etableringen
Under hössten 2006 påbörjades
p
n av arbetsplatsen inföör testsaneringen.
Skanskas arbetsbodar placerades i den västrra delen av arbetsområddet. Kontrakt med
sanerings- och markan
nläggningsen
ntreprenörerr tecknades under deceember 2006. Efter
det att testtsaneringen hade genom
mförts underr vintern 200
06 påbörjadees planeringen av
slutsaneringen. Anmäla
an om efterb
behandling samt
s
miljökon
nsekvensbesskrivning inlä
ämnades till länssstyrelsen under juni 20
007, och bes
slut erhölls under
u
juli 20007. Målsättn
ningen
var att påb
börja saneringsarbetena under september 2007. Skanska ochh kommunen
n kom
överens om
m att entreprenaden sku
ulle starta med
m
ett symb
boliskt ”förstaa spadtag” vid
v en
invigningscceremoni 200
07-09-05. Ig ångsättninge
en kom dock
k att fördröjaas då det kva
arstod
problem med
m
att lösa frågan kring
g var masso
orna skulle mellanlagras
m
före utskep
ppning
(kapitel 5.8
8).
Efter det att
a utskeppningshamn occh förfarande
et kring mas
sshanteringe n vid utskep
ppning
slutligt hade bestämts, påbörjades den första saneringskam
s
mpanjen i mittten av april 2008.
Nästa utlasstningskampanj följde i s lutet på aprill. Massorna transporteraades med las
stbil till
Landskrona
a hamn, lastades på båt och togs em
mot på behan
ndlingsanlägggningen i Ho
olland.
Innan den tredje kampanjen drog i gång stoppa
ades leveranserna till Hoolland på gru
und av
a
r (kapitel 5.9 ).
påvisade antimonhalter
När vederb
börliga tillstånd hade erh ållits skeppa
ades massorrna från Kam
mpanj 1 och 2 från
Holland till den nya mo
ottagaren, vil ken var Bilfin
nger Berger i Bremen. D
Den fortsatta saneringen i Teckomatorp återupptogs
å
iigen under ju
uli 2008, och
h de följandee kampanjern
na (3 10) genomfördes från ju
uli till novem ber 2008. Up
ppehåll i arbe
etet gjordes när tillåten mängd
m
i gällande exporttillstån
nd hade upp
pnåtts, och man fick avv
vakta nya tilllstånd. Ett längre
l
uppehåll gjjordes mellan Kampanj 1
10 och den sista
s
kampanjen (11), vi lken genomffördes
först underr april 2009. Under denn
na tid lagrad
des ca 8 000
0 ton uppgräävda massorr inom
området i väntan
v
på bo
orttransport.
Oden övertog det formella ansvvaret för arrbetsområdet under jannuari 2009. Efter
etablering av sin arbettsplats i den östra delen av områdett inledde Odden under fe
ebruari
återfyllnadssarbetena. Strax
S
efter d
den sista utla
astningskam
mpanjen i sluutet på april 2009
avslutade Skanska sina arbeten
n och lämn
nade arbetsområdet. S lutredovisnin
ng av
behandling
gen av mas
ssorna lämn
nades av Bilfinger
B
Berrger under december 2009.
Slutbesiktn
ning av Skan
nskas arbete
en skedde dock
d
först 20
011-01-24 [R
Ref. 147], nä
är full-
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ständig do
okumentation
n rörande m
massorna frå
ån testsaneringen kundee uppvisas. Testmassorna hade
h
genomgått slutlig b
behandling i Holland
H
unde
er sommarenn 2010.

8.2

Inledande
e arbeten
En rad förb
beredande arbeten
a
hade
e genomförts
s redan under förberedeelseskedet (k
kapitel
7), men in
nnan de eg
gentliga san
neringsarbete
ena kunde påbörjas beehövde ytterrligare
arbeten genomföras. Dessa omfatta
ade:
 Etab
blering av arb
betsområdet
 Testtsanering
 Luft-- och luktutre
edningar
 Planering av sluttsanering inkklusive anmä
älan
 Utökkad miljökonttroll
 Upph
handling av och
o laborato
orietjänster
 Upph
handling av mottagare
m
avv förorenat avfall
a
 Inforrmation om hälsoh
och sä
äkerhetsriske
er samt hälso
oundersökninng

8.2.1 Etablering
g av arbetso
området
Inledningsvvis påbörjades arbetet med att iord
dningsställa arbetsområddet under hösten
h
en (kapitel 8
2006 inför testsanering
t
8.2.2). En anmälan och ett kontrollproogram utarbe
etades
för de planerade aktivitteterna. När myndigheterrna hade god
dkänt den plaanerade testtsaneringen färd
digställdes arrbetsområde
et. Vissa mindre förändrin
ngar av omrrådet utförde
es i ett
senare ske
ede för att anpassa områd
det inför sluttsaneringen.
Figur 13 occh bilaga 1 visar arbetso
området, transportvägar, planerade och slutliga saneringsområd
den, arbetsbodar m.m. u
under slutsan
neringens uttförande. Arbbetsområdett, som
2
omfattade ca
c 55 000 m , avgränsad
des i söder och
o öster av järnvägar occh i norr av Braån.
Hela arbetsområdet hä
ägnades in m
med nätstängsel och sky
yltar med vaarningstext (Saneringsområd
de) hängdes upp. Arbetsb
bodar, bestå
ående av san
neringsbod ooch fristående
e matoch sanitettsbod, ställde
es upp sydvä
äst om damm
men. Sanerin
ngsboden beestod av två delar,
varav en utgjordes
u
av
v ren zon o
och den and
dra av smuttsig zon, meed varsin in
ngång.
Ytterligare några boda
ar (containra
ar) ställdes upp
u
för matterialförvaringg, varav en även
m över sanerringsområdett.
utgjorde utssiktsplattform
En ca 1 20
00 m2 stor yta
y öster om arbetsboda
arna hårdgjorrdes och iorrdningsställdes för
upplag av jordmassor. Dock anvä
ändes den fö
ör detta änd
damål endasst under testtsane-
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ringen. Under slutsane
eringen anvä
ändes ytan främst
f
som spolplatta
s
däär lastbilarna
as flak
samt övriga arbetsmas
skiner rengjo
ordes efter avslutad
a
kam
mpanj. Även uppgrävd betong
b
och övrigt avfall,
a
såsom
m metallskrott och trä, som påträffade
es lagrades ppå ytan förko
ontroll
och i avvakktan på trans
sport till behö
örig mottagarre.

Figur 13. Arb
rbetsområdet (röd
(
linje) med
d planerade och slutliga san
neringsområde
den (A – C) ma
arkerade med svarrta respektive blå, streckade
e linjer. Gröna
a linjer visar tra
ansportvägar.

En hjultvättt placerade
es i utfartsvvägen som lastbilarna passerade iigenom inna
an de
a transportvägarna för la
lämnade arbetsområde
et. De interna
astbilar, hjulllastare och övriga
ö
arbetsfordo
on framgår av
a Figur 13.. Transportv
vägarna inom
m arbetsomrrådet behövd
de vid
flera tillfälle
en läggas om
m och hjultvä
ätten flyttas på
p grund av att
a saneringssområdena behövb
de utökas mer
m än vad som
s
var plan
nerat.
8.2.2
2 Testsanerring
Testsanerin
ngen omfatta
ade urschakktning och be
ehandling av
v förorenade massor. Länsstyrelsen läm
mnade vid månadsskifte
m
et novembe
er/december 2006 sitt godkännand
de för
utförande av
a testsaneringen enligt u
upprättad anmälan (kapittel 5.6).
Grävningsa
arbetet geno
omfördes i h uvudsak und
der decembe
er 2006, ochh i mindre omfatto
ning under januari 2007
7. Ett antal p
provschakt utfördes inom
m de två saneeringsområdena A
gt Figur 14.
och B enlig
De urgrävd
da massorna
a (ca 1 900 tton) transpo
orterades me
ed lastbil via Öresundsbrron till
RGS 90:s termiska be
ehandlingsan
nläggning i Stigsnäs på
å västra Sjäälland i Dan
nmark.
Sammanlagt 58 lastbils
stransporter g
genomfördes
s med vardera ca 30 ton..
Prov på up
ppschaktade massor togss före lastnin
ng. Massorna
a analyseraddes med avse
eende
på fenoxisyror, klorfen
noler, klorkre
esoler, dinos
seb, dioxinerr samt tungm
metaller (ink
klusive
antimon).
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Efter testsaneringen upprättades
u
en rapport som beskriv
ver utförda arbeten, vid
dtagna
försiktighettsåtgärder oc
ch resultat a
av stickprov på borttransporterad jordd [Ref. 38]. Under
februari 2007 redovisad
des testsane
eringen till länsstyrelsen, som godkännde redovisn
ningen
[Ref. 71].

Figur 14. Pro
ovschaktens placering
p
vid te
testsaneringen
n.

Behandling
g av massorrna i Stigsnä
äs påbörjades under januari 2007. Som redov
visas i
kapitel 5.6 hade RGS 90
9 problem m
med behandlingen, vilket slutligen leddde till att Skanska
bröt avtalett med sin un
nderentrepre nör. I den öv
verenskomm
melse som Skkanska hade
e slutit
med RGS 90 ingick att RGS 90 sskulle svara för ett säke
ert omhändeertagande av
v testmassorna. Massorna transporterad
t
des därför vidare
v
till Th
heo Pouw B
B.V.s behand
dlingsanläggning
g i Utrecht, Holland, vvilket dock skedde
s
förs
st under förrsommaren 2010.
Behandling
gen skedde där
d genom te
ermisk desorrption.
8.2.3
3 Luft- och luktutrednin
l
ngar
Teckomato
orp
I samband med testsan
neringen togss tre gasprov
v från schakttbottnar och eett tillfälligt upplag
u
oven, som to
ogs under tätttslutande hu
uvar, analyse
erades med aavseende på
å klorav jord. Pro
fenoler och
h klorkresolerr. Prov togs ä
även för luktundersökningar, som utfö
fördes på likn
nande
sätt som tid
digare luktun
ndersökninga
ar (kapitel 7.1
11.2).
Resultaten från luktund
dersökningarrna och de kemiska
k
analyserna av fö
föroreningar i gasfas använd
des tillsamma
ans med metteorologiska data från vä
äderstationenn (närmare 1,5 års
mätserie) som
s
underla
ag för spridn ingsberäknin
ngar enligt ett
e amerikansskt modellko
oncept
(AERMOD). Dessa berräkningar låg
g till grund för bedömning
g av risker tilll följd av spridning
av luftburn
na förorening
gar dels inom
m arbetsplattsen, dels i omgivningenn i samband
d med
planerade saneringsarb
beten. Beräkkningarna låg
g även till grrund för bedöömning av sannos
heter under ssaneringen.
likheten förr luktolägenh
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Resultaten av ovan beskrivna
b
un
ndersökninga
ar redovisad
des tillsamm
mans med tid
digare
utförda und
dersökningarr enligt kapittel 7.11.2 [Ref. 165]. I ra
apporten redoovisas kartor över
spridningsp
plymer i omg
givningsluft fö
ör lukt, fenox
xisyror, klorfe
enoler och kllorkresoler. ExemE
pel på såda
an spridnings
skarta ges i Figur 15, vilk
ken visar dett maximala luuktvärdet berräknat
för 1 000 m2 stor sanerringsschakt, genererat under den tim
mme när de m
mest ofördelaktiga
meteorolog
giska betinge
elserna ur sp
pridningssynp
punkt råder (worst case-sscenario).

Figur 15. Maximal
M
lukt viid arbete dagttid (le/m3) berräknad för 1000 m2 stor saaneringsschak
kt [Ref.
3

165]. Vid luktstyrkan 1 lu
uktenhet (le//m ) känner 50%
5
av en lu
uktpanel lukt..

Utredninge
ens slutsatser var:


Lukt kommer sannolikt
s
inte
e att bli ett stort
s
problem
m även om luukt av och till kan
ng saneringssområdet och
h delar av sa
amhället.
förekomma krin



Även under sä
ämsta tänkba
ara förhållanden kommer halterna avv fenoxisyror i luft
att ligga långt under
u
risknivvåer för både
e de som är involverade i saneringsa
arbetena och de närb
boende.



Ha
alterna av klo
orfenoler i lufft kommer attt ligga långt under yrkesshygieniska gränsg
värrdet (NGV 500 μg/m3). U
Under sämstta tänkbara förhållandenn kan en halt över
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dett uppskattade riktvärdet för omgivnin
ngsluft (1‰ av
a det yrkesshygieniska gränsg
värrdet) förekom
mma inom sa
amhället.


Ha
alterna av klo
orkresoler i lu
uft kommer att
a vara av sa
amma storleek som klorfe
enoler,
1
(NGV 3 0000 μg/m3). Det uppme
en långt unde
er det yrkesh
hygieniska gränsvärdet
g
ska
attade riktvärdet för omg
givningsluft (1‰ av det yrkeshygienniska gränsv
värdet)
bed
döms inte öv
verskridas ino
et under säm
msta tänkbaraa förhållande
en.
om samhälle



De
et är mindre troligt
t
att miljjökvalitetsno
ormen för parrtiklar i luft (P
PM10) komm
mer att
öve
erskridas.



Avgången av luftförorening
gar från en mindre
m
schaktgrop (200 m2) är mind
dre än
från en större (1 000 m2), men skillnad
den är inte större
s
än att en större schaktgro
op kan accep
pteras med a
avseende på beräknade föroreningsh
f
halter.



Vid
d kallare väderlek än 20 o C, som låg tillgrund för beräkningarn
b
na, kommer lukten
san
nnolikt att bli mindre.



Luktstyrkan är högre vid hö
ögre fukthalt i jorden, men
n damningenn är lägre vid
d ökad
fukktighet.



Me
eteorologiska
a data i kom bination med
d spridningsberäkningar kan använd
das för
att varna för og
gynnsamma vväderförhålla
anden vid sa
aneringens geenomförande
e.

Undersökningen och dess slutsatse
er låg till gru
und för plane
ering av skydddsåtgärder för att
förebygga luktolägenheter och lufftföroreninga
ar under san
neringen sa mt för den miljökontrollplan
n som upprä
ättades införr saneringen
n (kapitel 8.2
2.5). En viktiig slutsats var
v att
man sanno
olikt inte sku
ulle behöva b
bedriva arbe
etena i tält eller liknandee slutet rum, vilket
skulle kunn
na ha inneburit arbetsmiljjöproblem.
Helsingbo
org
När det sto
od klart att RGS
R
90:s anlläggning i Da
anmark inte längre var aaktuell för be
ehandling av de förorenade massorna
m
uttan i stället en
e anläggning i Holland ((och senare Tyskland), förän
ndrades föru
utsättningarn a för transporter. Det va
ar uppenbartt att transpo
ort inte
kunde ske med lastbil direkt från T
Teckomatorp
p till behandlingsanläggnningen, vilkett hade
förutsatts vid
v behandlin
ng i Danmarkk. I stället sk
kulle båttrans
sport behövaa ske från nä
ärbelägen hamn, t.ex. Landskrona eller H
Helsingborg.. Detta skulle
e innebära oomlastning frrån bil
on med tillfällig lagring vid omlastninggsplatsen.
till båt, och då sannoliktt i kombinatio
Skanska fa
ann då en möjlighet
m
att lagra jorden
n hos Kemira
a Kemi i He lsingborg, där det
fanns en sttor hall som stod tom occh som Kemira önskade hyra ut. Förhhandsdiskuss
sioner
med inblan
ndade parter tydde på a
att detta varr bästa sätt att skeppa ut massorn
na. En
anmälan om lagringen inlämnades därför av Kemira
K
underr augusti 20007, och länss
styrelsen gav sittt medgivand
de till lagringe
en strax före
e den planera
ade invigninggen av sanerringen
(kapitel 5.8
8).

1

I Ref. 165
5 hävdas att yrkeshygienisk
y
kt gränsvärde
e för klorkreso
oler saknas, vvilket inte är korrekt.
k
Slutsatsen rö
örande klorkre
esoler och desss halters rela
ation till NGV har
h dragits i effterhand.
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Länsstyrelssens beslut var
v dock förkknippat med en rad villkor bl.a. rörandde lukt och miljön
m
i
lagringshallen. En utred
dning genom
mfördes base
erad på mete
eorologiska ddata från He
elsingborg och re
esultat från ovan
o
nämnd
da lukt- och luftundersök
kningar utfördda i Teckom
matorp.
Beräkninga
arna visade att lukt sku
ulle kunna kännas
k
inom
m industriomrrådet och att lukt
skulle kunna förekomma av och till utanför industriområdet. Dock skulle de yrkesy
hygieniska gränsvärde
ena för klorffenoler och klorkresoler (NGV 500 respektive 3 000
μg/m3) san
nnolikt inte öv
verskridas i lagerlokalen och de berä
äknade halteerna i omgivningsluft skulle vara
v
lägre än
n 1% av de y rkeshygienis
ska gränsvärdena [Ref. 1 70].
Landskron
na
Under hössten 2007 fo
ortsatte Skan
nska diskuss
sionerna me
ed Kemira, m
men vid års
sskiftet
2007/08 vissade det sig att den före
eslagna hante
eringen av jo
ordmassor haade stött på alltför
starkt motsstånd inom Kemira
K
Kem
mi. Något avttal med Kem
mira kom därrför inte till stånd,
s
varför Skan
nska åter öv
vervägde utsskeppning i Landskrona hamn. Spriddningsberäkn
ningar
gjordes därför för Land
dskronas ham
mn med likn
nande slutsattser som förr Helsingborg
g som
resultat [Re
ef. 172]. Berräkningsresu
ultaten av luk
ktstyrkan red
dovisas i Figuur 16. De an
ngivna
halterna avvser 99-perc
centiler av m
minutvärden, vilket inneb
bär att de kaan överskridas en
eller flera gånger
g
underr 22 timmar u
under beräkn
ningsperiode
en, som var trre månader.

Figur 16. Be
eräkningsfall – tillfällig lagrring och lastn
ning i Landskrrona hamn [R
Ref. 172]. Berräknad
luktstyrka so
om 99-percen
ntiler, minutvärrden. Vid lukttstyrkan 1 luktenhet (le/m3) känner 50% av en
luktpanel lukkt.

ra04s 2011-02-17

77 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

Beräkninga
arna visade att
a lagringen av massorn
na, som förutsattes ske i ttält, kunde fö
örväntas svara fö
ör en betyda
ande del av l uktolägenhe
eterna. Därför studeradess olika metod
der att
minska avg
gången av lu
uktande ämn
nen vid lagrin
ngen. Utsug och rening aav den förore
enade
luften i filter med aktivt kol bedömde
es vara den mest effektiv
va lösningen [Ref. 171].
Landskrona
a Hamn lämnade in en a
anmälan om den tillfälliga
a lagringen uunder januarii 2008
[Ref. 45]. Miljönämnde
M
en i Landskro
ona, som va
ar remissorgan till länssttyrelsen, varr dock
starkt kritissk till hanteringen och ställde krav
v på den pllanerade veerksamheten, som
bedömdes av projektet vara extrem
ma.
För att undvika tillfällig
g lagring övvervägdes arbete
a
i kam
mpanjdrift, dåå saneringss
schakt
genomförs i skift underr den tid båtten ligger vid
d kaj och las
stningen skeer direkt från bil till
båt. Beräkn
ningarna av detta driftsffall visade att spridninge
en av lukt occh luftföroren
ningar
skulle bli mindre
m
och att de i huvud
dsak skulle komma
k
att begränsas tilll det angräns
sande
industriomrrådet (Figur 17). För bosttadsbebygge
elsen skulle lukttröskelväärdet undersk
kridas,
men det skkulle finnas en
e mindre rissk att ett anta
al personer skulle
s
kännaa lukt. De berräknade halterna
a av klorfeno
oler och klorkkresoler i om
mgivningsluft skulle vara llägre än 1% av de
yrkeshygieniska gränsv
värdena [Reff. 173].

Figur 17. Be
eräkningsfall – direkt lastnin
ing i Landskro
ona hamn [Re
ef. 173]. Beräkknad luktstyrk
ka som
99-percentile
er, minutvärde
en. Vid luktstyyrkan 1 luktenh
het (le/m3) kän
nner 50% av een luktpanel lu
ukt.
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Eftersom hamnen
h
hade
e alla erford
derliga tillstån
nd för ett så
ådant förfara nde (utan mellanm
lagring) valldes Landskrronas hamn, som nämnts
s tidigare, so
om omlastninngshamn.
8.2.4
4 Planering av slutsane
ering inklussive anmäla n
Efter det attt den ovan beskrivna
b
tesstsaneringen
n hade genom
mförts vid årssskiftet 2006
6/2007
utvärderades logistik, uppnådda
u
be
ehandlingsres
sultat etc., oc
ch man påböörjade planerringen
av slutsane
eringen. På grund
g
av att behandlinge
en vid RGS 90:s
9
anläggnning i Stigsnä
äs inte
gav tillfredssställande re
esultat valde
es en annan
n behandling
gsentreprenöör, nämligen Deep
Green i Ro
otterdam (kap
pitel 5.7).
Som nämn
nts ovan (ka
apitel 5.7) up
pprättades en
e anmälan om slutsaneering av det norra
området under
u
juni 2007,
2
som godkändes under börja
an av juli 22007. Sanerringen
planeradess att starta under septem
mber 2007, men
m på grund
d av ovan näämnda omstä
ändigheter (kapitel 5.8) änd
drades förfarrandet kring
g utskeppning av massoorna och valet av
utskeppningshamn, vilk
ket föranledd
de ändringsanmälningar.
8.2.5
5 Utökad miiljökontroll
Som ett led
d i arbetet med anmälan om sanering
gen upprätta
ades två miljöökontrollplan
ner; en
för jord [Re
ef. 166] samt en för luft occh vatten [Re
ef. 167].
Den förstnä
ämnda plane
en låg till gru
und för styrn
ning och upp
pföljning av ssaneringsarb
betena
och omfatta
ade kontroll av schaktbo
ottnar och -vä
äggar, massor som behaandlas samt tillförda schaktm
massor. Kontrollplanen be
eskrivs närm
mare i kapitel 8.11.
Den sistnä
ämnda plane
en omfattade
e, vad gäller luft, insam
mling och annalys av meteorologiska datta, luktobserrvationer och
h övervaknin
ng av partike
elspridning. Vattendelen, som
utgjorde uttökning av tid
digare övervvakning, omfa
attade provta
agning och aanalys av ytv
vatten
(Braån), avvloppsvatten som avbörd
das från omrrådet, dränerings- och läänshållningsv
vatten
som hante
eras internt in
nom område
et samt grun
ndvatten i be
erggrunden. Vidare omfa
attade
vattendelen
n provtagning
g och analyss av bottense
ediment och bottenfauna .
Kontrollplanen för luft och vatten vvar avsedd att ligga till grund för öövervakning under
saneringen
n. När saneringsarbetena
a var slutförd
da bedömdes
s övervakninngen kunna återgå
å
till tidigare omfattning. I kontrollplan
nen framhölls
s att den kun
nde behöva äändras och anpasa
sas under arbetets gång. Ändringa
ar i framför allt provtagn
ningsfrekvenssen gjordes efterhand, då sa
aneringen sttartade senarre än planera
at och blev väsentligt
v
meer utdragen i tid än
vad som ha
ade förutsetts. Övervakn ingen av luft och vatten beskrivs
b
närm
mare i kapite
el 10.
8.2.6
6 Upphandliing av laborratorietjänsster
Förfrågning
gsunderlag för
f upphandlling enligt LO
OU av laboratorietjänsteer togs fram under
våren 2007
7 [Ref. 109]. Laboratoriettjänsterna av
vsåg analyse
er av prov fråån de masso
or som
skulle beha
andlas och av prov från
n saneringsy
ytor. Utvärde
ering av de iinkomna anb
buden
visade att ALS
A
Scandin
navia AB had
de lämnat de
et mest förde
elaktiga anbuudet [Ref. 112 och
Ref. 120], varför ALS tilldelades u ppdraget un
nder juni 200
07 [Ref. 1333]. Under juli 2007
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gjordes en tilläggsbeställning hos A
ALS avseende analyser av prov på byggnadsma
aterial
[Ref. 113].
Beslut togss också att analyser som
m ingick i ko
ontrollen av dräneringsvvatten och Braåns
B
vatten även
n fortsättning
gsvis skulle sske hos Analycen. Motive
en för detta vvar att analy
yserna
med säkerhet skulle sk
ke på samma
a sätt som tid
digare, att ko
ostnadsskillnnaderna melllan de
olika labora
atorierna varr ringa samt att man med
d två analysföretag i proj
ojektet skapa
ade en
viss konkurrrenssituation.
8.2.7
7 Upphandliing av motta
agare av fö
örorenat avffall
Under september 2007
7 upphandla
ades mottaga
are av förorenad betongg och asfalt.. Bakgrunden va
ar att de un
ndersökninga
ar som hade utförts ino
om det södrra området under
sommaren samma år hade
h
visat attt betydande mängder av
v sådant avfaall skulle upp
pkomma vid den sanering som då pla
anerades. En
n offertförfrågan [Ref. 1 10 och Ref. 111]
ställdes till fyra avfallsb
bolag inom re
egionen, me
en svar erhölls från endasst LSR [Ref.. 114].
Offerten be
edömdes sv
vara mot stä
älld förfrågan [Ref. 121], varför besställningsskrrivelse
upprättades [Ref. 134].
De tjänsterr som efterfrrågades i offferten var frä
ämst föranled
dda av åtgärrder som pla
anerades inom det
d södra om
mrådet, men
n beställning
gsskrivelsen kom att åbeeropas i sam
mband
med saneringen av dett norra områd
det. Det avfa
all som då va
ar aktuellt vaar mindre mä
ängder
skrot och trräavfall, som
m sorterades ut under san
neringsarbete
et (kapitel 8.44).
8.2.8
8 Informatio
on om hälso
o- och säkerrhetsrisker samt hälsoundersökni ng
Inför genomförande av
v projektet d
diskuterades
s behovet av
v hälsokontrroll av deltag
gande
personal sa
amt behov av
v skyddsutru
ustning. Som
m expert i des
ssa frågor annlitades överläkare
Margareta Littorin från Avdelningen
n för Arbets- och Miljömedicin vid Uniiversitetssjuk
khuset
i Lund. Litto
orin hade me
edverkat som
m expert reda
an när BT Ke
emi uppmärkksammades under
1970-talet samt vid den påföljande
e saneringen
n och de upp
pföljande hällsoundersökn
ningar
som då gen
nomfördes.
Inför uppsttart av entre
eprenadarbettena hölls ettt information
nsmöte om hälso- och säkers
hetsrisker som
s
riktades
s till projektle
edningens, konsulternas
k
s och entreprrenörernas persop
nal (förutom Skanskas
s även Vägvverket Produ
uktions pers
sonal, som vverkade inom det
södra området). Vid mötet
m
gavs information om föroreningsförhållanndena, riskerr med
förekomma
ande föroreningar samt vvilka försiktig
ghetsmått och rutiner som
m skulle vidtas vid
vistelse och
h arbete inom
m området. E
En representtant för Banv
verket gav infformation om
m vilka
säkerhetsre
egler som gä
äller vid passsage över oc
ch vistelse inv
vid järnvägssspåren.
ökning unde
I direkt ansslutning till informationsm
mötet genom
mfördes en hälsoundersö
h
er ledning av Margareta Littorin och en
n sjuksköterrska från Yrkesinspektioonen. Hälsou
undersökningen, som i förstta hand rikta
ades till pers
sonal som re
egelbundet sskulle vistas
s inom
arbetsplatsserna, omfatttade provtag
gning och analys av urin med avseennde på fenox
xisyror
samt enskilda samtal med sjukskö
öterskan. Inför samtalen
n hade beröörda fått fylla
a i en
hälsodeklaration.
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Avsikten var att hälsoundersöknin gen skulle följas
f
upp med
m
en ny uundersökning
g efter
avslutade arbeten. På grund av a
att sanerings
sarbetena drog ut på tidden och delar av
personalen
n byttes ut un
nder arbetetss gång kom aldrig
a
någon uppföljning ttill stånd.

8.3

Schaktning
Schaktarbe
etena utförde
es av Skanskkas underen
ntreprenör AB
B Schakt & T
Transport uto
om de
kompletteriingsgrävning
gar som utförrdes efter Ka
ampanj 10 sa
amt under Kaampanj 11. Dessa
D
utfördes avv Oden.
Vid flertale
et av saneringskampanje
erna använde
es en grävm
maskin för attt schakta up
pp och
lasta de förrorenade ma
assorna direkkt på lastbila
ar. Under dett senare skeddet av sanerringen
användes två grävmas
skiner med anledning av
a att schak
ktgroparna bblivit så djup
pa att
grävning och lastning inte kunde u
utföras med en maskin. Den ena grrävmaskinen
n, som
placeradess nere i scha
e fram mass
aktet, matade
sorna till sch
haktfoten ochh den andra
a, som
ställdes vid
d schaktkrönet, lyfte upp massorna och
o lastade dem
d
på bilarnna. I övrigt använa
des en hjullastare till attt bl.a. städa
a av tvättplatttan, underhå
ålla hjultvätteen med vatte
en och
makadam samt
s
flytta be
etong och m
metallskrot. Viid några tillfä
ällen fanns ävven en dump
per att
tillgå för attt flytta masso
or inom områ
ådet.
Schaktning
gen utfördes i huvudsakk enligt Skan
nskas framta
agna schakttplan, vilken hade
bifogats sa
aneringsanmä
älan [Ref. 39
9]. Schaktpla
anen låg till grund
g
för det inledande sc
chaktarbetet. Re
esultaten från den löpan de kontrollen av schaktv
väggar och --slänter besttämde
sedan var kompletteringsgrävning vvar nödvändig. Länshålln
ning, närhet till transportv
vägar,
risk för ras, närhet till dammen,
d
sva
arstider för analyser
a
var andra
a
faktoreer som påve
erkade
arbetsordningen.
Schaktning
gsarbetet påb
börjades und
der april 2008
8 inom saneringsområdee B:s norra del och
fortsatte su
uccessivt söderut inom d
detta område under Kam
mpanj 1 – 44, Figur 18. Under
Kampanj 5 påbörjades
s schaktning inom områd
de A:s västrra del. Undeer Kampanj 6 fortsatte urgrä
ävningen av område A ö
österut och område C grävdes
g
ur. M
Man utförde även
kompletteriingsgrävning
g inom områ
åde B, vilken
n fortsatte äv
ven under K
Kampanj 7. Under
nästföljande Kampanj (8)
( fortsatte u
urschaktning
gen inom omrråde A med vviss kompletttering
dgades schak
ktet i områdeet mellan A och
o B,
inom område C. Underr Kampanj 9 och 10 utvid
område B förrdjupades yttterligare.
och schaktet i den södrra delen av o
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Figur 18. Pla
anerade och slutliga saneri
ringsområden (A – C) mark
kerade med svvarta respektive blå,
streckade lin
njer samt läget för tillfälligt u
upplag av förorenade masso
or.

8.4

Tillfällig la
agring av schaktmassorr och övrigt avfall
Då massorrna lastades direkt på lasstbil behövde
e inte någon mer omfatta nde någon la
agring
tillgripas un
nder eller me
ellan kampan
njerna. Dock
k flyttades vid
d några tillfälllen förorena
ad jord
från ett san
neringsområd
de till ett ann
nat mellan tv
vå kampanjerr för att undeerlätta massh
hanteringen vid nästkomman
n
nde utlastning
g. Massorna
a lades i dess
sa fall i sanerringsschakte
en.
Under Kam
mpanj 10 kon
nstaterades e
emellertid attt mängden fö
örorenade m
massor som behövb
de omhänd
dertas var större
s
än pla
anerat och att ytterligarre ett export
rttillstånd behövde
sökas. I avvvaktan på beslut
b
var de t nödvändigtt att temporä
ärt avbryta saaneringen och tillfälligt lagra
a de uppgräv
vda massorn
na för att Od
dens återfyllnadsarbete skulle kunna
a fortskrida utan
n ytterligare fördröjning.
f
D
Den tillfälliga lagringen an
nmäldes till läänsstyrelsen
n, som
008. Enligt anmälan innebar lagrinngen att ma
fattade besslut under november
n
20
aximalt
10 000 ton
n skulle läggas upp inom
m arbetsområdet strax söder om sa neringsområ
åde A,
Figur 18. Lagringen
L
be
edömdes so
om längst be
ehöva ske till och med maj 2009 (k
kapitel
5.10).
Man påbörrjade lagringen efter Kam
mpanj 10 un
nder decemb
ber 2009. Maassorna, ca 8 000
ton, lagrad
des drygt fyra månader innan de tra
ansporterade
es bort vid K
Kampanj 11 under
april 2009. Under den sista
s
kampan
njen omhänd
dertogs även
n en mindre m
mängd förore
enade
massor frå
ån provgrops
sgrävningar, som tidigarre hade utförts inom dett södra BT Kemiområdet. Mängderna
M
re
edovisas i ka
apitel 11.1.
Vid saneriingsarbetet påträffades betong, trä
ä, plaströr och
o
metallskkrot (korrod
derade
tomfat, arm
meringsjärn, balkar
b
o.dyl.)), som inte kunde
k
transporteras till beehandlingsan
nläggningen. De
etta avfall lagrades til lfälligt på spolplattan
s
i avvaktan på borttran
nsport.
Betongen tvättades
t
nä
är den hade lagts upp på
p spolplatta
an och anväändes senare
e som
återfyllnad.. Övrigt avfall omhänderto
ogs av LSR Landskrona--Svalövs Rennhållnings AB.
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8.5

Lastning på
p bil och vä
ägtransportter
I huvudanm
mälan [Ref. 39]
3 angavs a
att ca 60 000
0 ton föroren
nade jordmasssor skulle grävas
g
upp och vidaretransporteras för be
ehandling. Schaktningsa
S
rbetena beddömdes i anmälan
ge upphovv till ca 1 80
00 lastbilstra
ansporter från området och lika m
många i retu
ur. Då
omfattninge
en av ursch
haktning occh borttransp
port ökade till ca 78 6600 ton (ink
klusive
massorna från
f
testsane
eringen) utökkades även antalet
a
lastbilstransporte r till ca 2 400
0 (och
lika många
a i retur). Antalet transp
porter per dag varierade
e mellan 1000 och 150 med i
genomsnittt ca 30 ton la
ast. Lastbilarn
dda med tipp
pbart containnersläp och kapell.
k
na var försed
Enligt anmä
älan överväg
gdes två alte
ernativa för la
astningsförfaranden, som
m innebar:
1. att massorna
m
las
stas i dump
per vid schaktgropen oc
ch tippas påå en iordning
gställd
om
mlastningspla
an för att sed an lastas me
ed frontlastarre på lastbilaar
2. att la
astbilarna körs fram till scchaktgropen och lastas med
m grävmasskin
Alternativ 1 användes under testssaneringen, medan alte
ernativ 2 valldes för sluttsaneringen. Mottivet till val av alternativ 2 var att minska tiden förr lastningen ooch därmed också
minska miljjöstörningarn
na främst i fo
form av lukt. Detta innebar att tillfälligga vägar behövde
anordnas inom arbets
sområdet så
å att lastbila
arna skulle komma intil l schaktgrop
parna.
Vägarna flyyttades efterhand när s aneringsomrrådena utökades. Transsportvägarna inom
och i anslutning till arbe
etsområdet frramgår av Figur 19.

Figur 19. Övversiktsritning över transporrtvägar under saneringen
s
(b
blå linjer).

Transporte
erna till och från
f
arbetso
området sked
dde på en tillfällig transpportväg som hade
byggts öve
er upplagsom
mrådet österr om Söderåsbanan. Dä
ärigenom kuunde tunga trans-
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porter und
dvikas i trån
nga passage
er genom samhället och bebyggelssen vid järn
nvägsstationen. Den
D tillfälliga
a transportvä
ägen anslöt till
t Garvarega
atan, från villken transpo
orterna
gick vidare norrut på Ka
arlsgatan och
h väg 17 till hamnen
h
i Landskrona.
På vägen ut
u från sanerringsområdett passerade lastbilarna en
e hjultvätt (F
Figur 13 och
h Figur
20). En ko
ontrollant öve
ervakade attt alla bilar som
s
lämnade Teckomattorp var rena och
täckta och en kontrollant övervakad
de mottagnin
ngen i Lands
skrona hamnn. De skydds
såtgärdtogs för att förhindra spiill och damniing vid transp
porter beskriivs i kapitel 8.10.
8
der som vid
Trafiken över den obevakade järrnvägsövergå
ången överv
vakades av en banvak
kt från
Banverket.

Figur 20. La
astbil med föro
orenad jord på
å väg mot Land
dskrona. Lastb
bilen har just ppasserat hjultvätten.
Vid utfarten från arbetsom
mrådet täcktess flaket.

8.6

Omlastnin
ng till båt oc
ch båttransp
porter
I Landskrona hamn los
ssades masssorna genom
m att lastbilarna backadee upp på en ramp
för att tipp
pa dem i en
n container placerad på
å kajkanten intill båten. Därefter lyffte en
grävskopa massorna från
f
contain
nern till båte
ens lastutrym
mme, Figur 21. Uppkörningsrampen var försedd me
ed sidoskydd
d, och mellan båten och kajkanten faanns ett spillskydd
(uppsamlin
ngstråg) för att
a förhindra sspill i vattnet.
ampanj 1 – 10) fylldes ett
Under varje
e utlastnings
skampanj (Ka
e fartyg undder två dagar med
ca 6 000 – 7 000 ton, med undan tag från den
n sista kamp
panjen (nr 1 1), när tre mindre
m
båtar lastad
des under tre
e dagar med
d mellan 2 50
00 och 3 900 ton per båt.
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De försiktig
ghetsåtgärde
er som vidto
ogs för att minimera
m
miljöpåverkan vid omlastn
ningen
beskrivs i kapitel 8.10
0. Miljökontro
ollen i Land
dskrona ham
mn under reespektive kampanj
ärmare i konttrollrapporterr för Kampan
nj 1 – 11 [Ref. 197 – Ref.. 207].
beskrivs nä

Figur 21. Lastning av båt i Landskrona hamn (juli 200
08). Foto: Perrry Nordeng.

8.7

Omhändertagande oc
ch behandliing av mass
sor
Som nämn
nts i kapitel 8.2.2
8
transpo
orterades ma
assorna från testsaneringgen, ca 1 90
00 ton,
till Stigsnäss i Danmark,, där de beha
andlades i RGS
R
90:s term
miska behanndlingsanlägg
gning.
Då behand
dlingen i Dan
nmark inte g
gav fullgott resultat,
r
frak
ktades massoorna vidare till en
behandling
gsanläggning
g i Utrecht, H olland. Detta
a skedde doc
ck först undeer 2010.
Massorna från de två inledande sa
aneringskam
mpanjerna (1 och 2) trannsporterades
s, som
k
5.9, till ATM:s a
anläggning i Rotterdam för att sedaan omdirigerras till
nämnts i kapitel
Bilfinger Be
ergers beha
andlingsanläg
ggning i Bre
emen. Där behandlades samtliga massor,
frånsett ma
assorna från testsanering
gen, samman
nlagt ca 76 800
8 ton.
Behandling
gen i Bremen
n skedde gen
nom termisk desorption, varvid massoorna värmde
es i en
roterugn till ca 480o C. I denna förå
ångades föro
oreningarna, varefter ånggorna leddes
s in en
efterbrännkkammare förr destruktion
n av föroreningarna vid en
e temperattur om ca 87
75o C.
För att möjliggöra
m
be
ehandling a
av de leriga
a massorna
a förbehandllades de genom
g
inblandning
g av struktu
urbildande m
material såso
om ballastmaterial. Äve n rivet plas
stavfall
blandades in som stödb
bränsle. Den
n initiala uppv
värmningen skedde
s
med naturgas.
Uppsatta behandlingsm
b
mål redovisass i kapitel 6.4
4, och uppnå
ådda resultat i kapitel 11.3
3.
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8.8

Vägning av
a förorenad
de jordmasssor
Vägning avv de omhän
ndertagna m assorna utfö
ördes i Land
dskrona på een kalibrerad och
krönt fordo
onsvåg. Vidarre skedde en
n avstämning
g av totallastten på resp. båt av skep
pparen
inför avseg
gling. Masso
orna vägdes även vid mottagning
m
vid behandlinngsanläggnin
ngen i
Tyskland.
Vägningen i Landskron
na gav en ssammanlagd
d mängd om
m 76 741 tonn och vägnin
ngen i
Tyskland 76
7 801 ton, vilket ger en
n total avvik
kelse på 60 ton (Tabell 8). Den samlade
differensen
n är liten (0,8
8 ‰), men i e
enskilda kampanjer var differensen doock större.
Tabell 8. Sa
ammanställning över utlastn
ningskampanje
er där varje ka
ampanj motsva
varar en båtlas
st, med
undantag avv Kampanj 11
1, då tre mindr
dre fartyg lasta
ades. Utlastad
d mängd avseer invägd män
ngd vid
våg i Landskkrona. Mottage
en mängd avsser mottagen mängd
m
vid beh
handlingsanlääggningen.
Kamp
panj nr

Datum för utlastning

Utlastad
U
mäng
gd (ton)

Motttagen mängd (ton)

Testsa
anering

29 nov-5 d
dec, 2006

1 908,76
6

-

1

15-17 ap
pr, 2008

6 822,73

6 831,43

2

28-29 ap
pr, 2008

7 172,97

7 162,45

3

3-4 juli , 2008

7 156,23

7 220,19

4

14-15 ju
uli, 2008

7 180,80

7 198,39

5

24-25 ju
uli, 2008

7 081,18

7 071,14

6

31 juli-4 a
aug, 2008

7 198,38

7

15-16 okkt, 2008

6 164,68

7 227,59
6 165,46

8

24-27 okkt, 2008

6 251,42
2

6 279,33

9

6-7 novv, 2008

5 630,58

5 621,09

1
10

18-19 no
ov, 2008

5 779,29

5 807,43

1
11

24-26 ap
pr, 2009

10 302,9
90

10 216,08

Totalt (exkl. testsanering)

-

76 741,1
16

76 800,57

Totalt (inkl. testsanering)

-

78 649,9
92

-

Inklusive de
d 1 909 ton
n som behan
ndlades i Da
anmark uppg
gick den totaala mängden omhändertage
en jord till ca 78 650 ton.
Från Stigsnäs i Danmark leverera
ades 1 266 ton
t
vidare fö
ör behandlin g i Holland. Skillnaden mott vad som le
evererades ti ll Stigsnäs kan
k förklaras
s av att masssorna redan hade
genomgått en behandling vid hög te
emperatur oc
ch därmed hade torkats.
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8.9

Pumpning
g och hantering av drän
nerings- och
h länshållningsvatten
Som framg
går av kapitel 7.6 byggde
es delar av dräneringssys
stemet om. E
En ny pumps
station
installerade
es under förberedelseskkedet med sy
yfte att säke
erställa en efffektiv uppsa
amling
av dränerin
ngsvatten och att minska risken för uttläckage av förorenat
f
vattten till Braån
n. Den
nya pumpsstationen om
mfattade två separata en
nheter; en fö
ör uppsamlinng av dräne
eringsvatten och en för avled
dning av vattten (benämn
nt avloppsvattten) till Landdskronas avloppsreningsverkk.
Under saneringen forts
satte pumpn
ningen av drräneringsvattten till damm
men. Vid flera tillfällen sänkktes dräneringsnivån för a
att öka avvatttningen och underlätta sschaktarbete
en mot
djupet. Dettta ledde till ökat
ö
inläckag
ge av opåve
erkat vatten från Braån. D
Dammen nyttjades
således so
om utjämning
gsmagasin, men vattenn
nivån i damm
men sänktess för att beg
gränsa
tillflödet av vatten från dammen
d
till d
de närbelägn
na sanerings
sschakten.
För att und
derlätta scha
aktarbetena b
behövde extra länshållning av sanerringsområdena tillgripas, fram
mför allt und
der perioden
n april – dec
cember 2008
8. Detta skeddde med hjä
älp av
länshållning
gspumpar so
om placerad
des i lågpunk
kter och som
m uppfordrad e vattnet dirrekt till
dammen. Även
Ä
vatten från den sm
mutsiga delen
n av arbetsbo
oden (stövelttvätt m.m.) le
eddes
direkt till da
ammen. Und
der ett sena re skede (fr.o.m. hösten
n 2008) överrfördes även
n länshållningsva
atten från söd
dra området till det norra
a området. Detta vatten leeddes till en brunn
i den södra
a dräneringsledningen.
Under hela
a perioden öv
verfördes alltt vatten till La
andskronas avloppsrenin
a
ngsverk.
Under perioden maj – december 2
2008 utförde
es behandling
gsförsök gennom ozoneriing av
dräneringsvvattnet [Ref. 180], vattne
et släpptes ut
u i avloppsle
edningen. Unnder denna period
p
var damme
en mer ellerr mindre från
nkopplad, men den tog emot länshåållningsvatten och
vatten från arbetsboden
n.
Under febrruari-mars 20
009 fylldes d
dammen igen och dräne
eringsledninggen kopplade
es om
direkt till avvloppsledning
gen.
I kapitel 10.4 beskrivs
s den utförd
da kontrollen
n av dräneringsvatten ooch i kapitel 12.3
a
aten.
redovisas analysresulta

8.10 Skyddsåtg
gärder
I detta kapitel beskrivs de skyddså
åtgärder gälla
ande lukt, sp
pill av jord, ddamning, spridning
av förorena
at vatten sam
mt buller som
m vidtogs i syfte
s
att minimera miljö- och hälsoefffekter
under sane
eringsarbetett inom arbetssområdet i Teckomatorp
T
p, under transsporten till LandsL
krona och vid
v omlastnin
ngen i Landsskrona hamn.
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8.10..1

Lukt

gärder i Teckomatorp
Skyddsåtg
Enligt anmälningshandlingarna [Re
ef. 39] skulle man begrän
nsa luktolägeenheter geno
om att
blottlägga så
s små ytor som möjligtt och se till att
a täcka sch
haktgroparnaa med prese
enning
om stark occh störande lukt uppkom .
Påtaglig lukkt uppstod när kraftigt fö rorenad jord exponerade
es under schhaktningsarbe
etena.
Starkast lukt förekom i direkt anslu
utning till öpp
pna schaktgrropar inom aarbetsområde
et. De
största luktstörningarna
a, som före kom inne i samhället, noterades
n
viid höga utom
mhustemperaturrer och vid sv
vag vind mott sydost då lu
ukten fördes in över de ccentrala delarrna av
samhället (kapitel
(
12.8..1).
För att be
egränsa lukttproblemen användes i första hand
d presenninngar för att täcka
schaktvägg
gar med starrkt luktande massor. Vid något tillfälle återfylldess ett ej färdig
gsanen på analysrresultat på grund av bristt på presenn
rat schakt temporärt
t
ige
en i avvaktan
ningar.
Luktspridning från lastb
bilarna begrä
änsades gen
nom att ett ka
apell drogs ööver jordmas
ssorna
na lämnade arbetsområd
det.
innan bilarn
Personer som
s
vistades inom arbe
etsområdet använde vid
d behov fris kluftsmaskerr som
skydd mot lukt.
I kapitel 12
2.8.1 redovisas en sam
mmanfattning
g av resultatten från lukttobservatione
erna i
Teckomato
orp.
Skyddsåtg
gärder i Landskrona
I anmälningshandlingarna redovisa
ades inga sä
ärskilda skyd
ddsåtgärder inom Lands
skrona
eter av lukt [R
Ref. 36].
hamn i syftte att begränsa olägenhe
Luktobservvationer utfö
ördes i hamn
nområdet och
h i dess närh
het två gångger dagligen under
omlastningen (kapitel 10.9.2).
1
Inom
m hamnområ
ådet skedde ingen lagringg av massorr, utan
dessa lasta
ades direkt på
p fartyg. Lasstbilarnas fla
ak var försedd
da med kapeell som drogs
s över
lasten inna
an bilarna lä
ämnade arbe
etsområdet i Teckomatorp. Kapellet togs av i LandsL
krona ham
mn strax före lossning. Lu
ukt från de förorenade
f
jordmassornaa noterades framförallt vid kajkanten
k
dä
är omlastnin g skedde. Vid
V några tillfällen registtrerades luktt även
längre bort från omlastn
ningsområde
et (kapitel 12
2.8.2).
Personer som
s
vistades inom arbe
etsområdet använde vid
d behov fris kluftsmaskerr som
skydd mot lukt.
8.10..2

Spill av jord och da
amning

gärder i Teckomatorp
Skyddsåtg
I anmälning
gshandlingarrna redovisa des en rad åtgärder
å
som
m kunde bli akktuella att vid
dta för
att förhindrra damning samt spill a
av förorenad
de massor och
o spridningg till mark utanför
u
området [R
Ref. 36]. Enlig
gt beslut från
n länsstyrelse
en [Ref. 72] skulle
s
följandde skyddsåtg
gärder
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vidtas för att
a minska risken för da
amning och spill
s
av jord och spridninng utanför arbetsa
området:


Om
mlastningspla
atsen, om de
en används, skall avstäda
as dagligen både innanfö
ör och
uta
anför staketet under den tid då omlas
stning av mas
ssor pågår



Om
m lastbilar la
astas inne på
å arbetsomrrådet skall de genomgå hjultvätt innan de
läm
mnar område
et



Ma
askiner och utrustning som använ
nts utanför interna trannsportvägar inom
arb
betsområdet skall rengöra
as innan de lämnar områ
ådet



Om
m damning fö
örekommer sskall åtgärder skyndsamt vidtas

Följande skyddsåtgärder för att förrhindra spill och damning vid lastninng och trans
sporter
der sanerings
sarbetet:
vidtogs und


Inn
nan lastbilarn
na lämnade a
arbetsområdet passerade
e de genom en hjultvätt



Eventuell jord som
s
hade fa
astnat på bila
arna borstades bort av een särskild ko
ontrolnt
lan



Lasstbilsflaken täcktes
t
med kapell innan fordonen lämnade arbettsområdet



Grä
ävmaskin och/eller hjul lastare skra
apade av tra
ansportvägaarna inom arbetsa
om
mrådet för attt samla upp spill som ha
ade skett vid
d lastningen för att undviika att
den förorenade
e jorden skul le fastna i las
stbilsdäcken



Lasstbilar, arbettsmaskiner o
och utrustnin
ng som anvä
ändes underr saneringsa
arbetet
ren
ngjordes på spolplattan innan de läm
mnade arbettsområdet effter varje avslutad
kam
mpanj



Vattenbegjutnin
ng av torra o
och dammand
de ytor skedde vid behovv, främst på vägen
v
anför daghem
mmet norr om
m Garvarega
atan (Figur 19
9)
uta

Omlastning
gsplatsen an
nvändes inte för omlastniing av förore
enade massoor under sluttsaneringen då lastbilarna la
astades dire
ekt vid schak
ktkanten. Således var deet inte nödvändigt
med den da
agliga avstäd
dning som lä
änsstyrelsen hade förorda
at i sitt besluut [Ref. 72].
Något spill konstaterades inte utanfför arbetsom
mrådet. Vägda
amm förekom
m dock på tillfartsvägen. Sop
pning av denna skedde därför efterr varje kamp
panj och någgon enstaka gång
under en ka
ampanj. Vid torr väderlekk vattnades gatan
g
för att minska riskeen för damnin
ng.
Skyddsåtg
gärder i Landskrona
Krav på sä
ärskilda åtgä
ärder med a
avseende på
å spill av jorrd och damnning i Lands
skrona
hamn ställd
des inte i bes
slutet från lä nsstyrelsen [Ref. 72]. Fö
öljande skydddsåtgärder vidtogs
dock:


En hjullastare höll
h rent inom
m körytorna och
o samlade upp eventueellt spill



Två
å personer arbetade
a
me d att hålla ra
ampen ren och
o sopade aav lastbilarna
a efter
dett att jorden hade
h
lossats i containern
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Trå
åg/spillskydd
d monteradess mellan con
ntainer och båt
b för att unndvika att massor
m
hamnade i ham
mnbassängen
n eller på kajjkanten

Trots ovan
n nämnda sk
kyddsåtgärde
er inträffade några mind
dre allvarligaa incidenter under
omlastningen i hamnen
n.
Den andra
a dagen under Kampanj 1 hamnade
e en mindre mängd jorddmassor trolligen i
hamnbassä
ängen, upps
skattningsvis 10 – 30 lite
er, vilket inträ
äffade när sspillskyddet mellan
m
båten och kajkanten ko
ollapsade. Sp
pillskyddets konstruktion var klen occh ett tåligare
e spillskydd utforrmades. Inga
a åtgärder m ot det eventu
uella spillet bedömdes
b
soom nödvändiga då
det var en liten mängd [Ref. 197].
Under Kam
mpanj 6, 8 och
o
10 regn
nade det kra
aftigt under några av uttlastningsdag
garna.
Detta gjord
de det svårarre för hamne
ens och Norre
eccos personal att rengööra rampen mellan
m
de olika lasstbilarna, efttersom jorde
en klibbade fast
f
i underla
aget. Den sppridning av jo
ord till
omgivande
e ytor med la
astbilarnas dä
äck, som detta kan ha medfört,
m
bedöömdes som ytterst
y
begränsad. [Ref. 202, Ref.
R 203, Reff. 205].
Under Kam
mpanj 7 inträfffade en incid
dent som led
dde till att ett tiotal förorennad jord ham
mnade
i hamnbasssängen. Dettta skedde i ssamband me
ed att person
nalen på farttyget skyfflad
de ner
jord i hamn
nbassängen som hamna
at på båtens kant. Miljöko
ontrollanten avbröt omgå
ående
skyfflandet [Ref. 204].
Under Kam
mpanj 9 inträ
äffade en in cident som ledde till attt 50 – 100 lliter jord kom
m ut i
hamnbassä
ängen. Spille
et inträffade när båten förbereddes
f
för halning ooch båten gled
g
ut
någon metter från kaje
en på grund av att en tamp
t
lossnad
de. Då spillsskyddet vilade på
relingen fölll skyddet ne
er på kajen [R
Ref. 206].
Även unde
er Kampanj 11 gled tipp
pskyddet till följd av att båten drev ut från kajka
anten.
Uppskattningsvis hamn
nade några få
å liter jord i hamnbassän
h
gen [Ref. 2007].
8.10..3

Skydd mot
m spridnin
ng av förore
enat vatten

gärder i Teckomatorp
Skyddsåtg
Skydd mot spridning av
v förorenat vvatten till i förrsta hand Braån har skettt genom upp
psamling av grundvatten i jo
ordlagren i d
det dränering
gssystem som
m finns anlaagt inom det norra
området. Vattennivåern
V
na i dränerin
ngsledningarna har under hela denn tid som de
et nya
dräneringsssystemet va
arit i funktion
n legat unde
er Braåns va
attennivå, vaarför spridning av
förorenat grundvatten
g
till
t ån inte kkunnat ske. Extra
E
länshå
ållning behövvde tillgripas
s inom
saneringssschakterna. Hur
H länshålln
ning och hantering av vattten gått till bbeskrivs närm
mare i
kapitel 8.8.
Åtgärder fö
ör att förhind
dra översväm
mning från Braån
B
till efte
erbehandlinggsområdet va
ar inte
nödvändiga
a att vidta.
Skyddsåtg
gärder i Landskrona
Något förorenat vatten har inte ha
anterats i Landskrona ha
amn. Risken fanns att spill av
j
skulle kunna
k
spolass ner i hamn
nbassängen vid kraftig nnederbörd. För
F att
förorenad jord
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förhindra detta
d
omhän
ndertogs eve
entuella jordmassor som
m hade ham
mnat vid kajk
kanten
omgående.
Buller

8.10..4

Schaktning
gsarbete och
h transporte
er innebär alltid
a
att ettt visst bulleer uppstår. Enligt
anmälan om
o efterbeha
andling samtt tillhörande miljökonsek
kvensbeskrivvning skulle efterbehandling
gen ge uppho
ov till ca 3 6
600 lastbilstra
ansporter till och från arrbetsområdett [Ref.
39]. Utöve
er dessa tra
ansporter skkulle interna transporter ske vid scchaktning oc
ch vid
omflyttning av massor. Därtill skulle
e ca 100 000
0 m3 massor överflyttas ffrån massupplaget
öster om BT
B Kemi-omrrådet för de planerade uppfyllnadern
u
na. Arbetenaa skulle ske dagtid
d
måndag tilll fredag unde
er 6 – 8 mån
nader. Förän
ndringar avse
eende tidpla n och helgkö
örning
gjordes un
nder arbetet (kapitel 5.10
0). Därefter beräknades
s det ta ytteerligare ca 8 – 12
månader med
m återfyllning och återsställande.
Närmaste bostadshus låg ca 25
50 meter frrån schakto
områdena. F
För att beg
gränsa
störningarn
na inom centtrumbebygge
elsen anlade
es, som tidig
gare nämnts,, en tillfällig transportväg från arbetsomrrådet till Garvvaregatan fö
ör att transpo
orterna skullee kunna nå väg
v 17
utan att gå genom centtrum (Figur 1 9).
Då verksamheten enb
bart skulle p
pågå under en begränsad tid, bedöömdes even
ntuella
bullerstörniingarna som
m ringa. Enlligt anmälnin
ngshandlinga
arna [Ref. 336] bedömde
es det
därför inte nödvändigt att
a utföra någ
gra bullermättningar i sam
mband med eefterbehandlingen.
Länsstyrelssens beslut om sanering
gsanmälan medgav
m
att saneringsarb
s
betet fick utfföras i
enlighet med
m
anmälan
n. Inga särsskilda villkor angående bullerstörn ingar lades till. I
Samhällsbyyggnadskonttorets yttran
nde över anmälan
a
fram
mfördes följjande synpu
unkter
gällande evventuella bullerstörningarr för de boen
nde i Teckom
matorp:


Om
m eventuella klagomål inkkom från boe
ende i områd
det skulle tyddlig informatio
on om
pro
ojektet ges samt
s
att ma
an så långt som
s
möjligt skulle minim
mera den ak
ktuella
stö
örningen



Efttersom lastbiilstransporterr skulle ske i nära ansluttning till ett ddaghem i närrheten
av Garvaregata
an skulle en dialog med personal/förä
p
äldrar hållas

Länsstyrelssen såg positivt på att e n tillfällig tra
ansportväg upprättades ffrån områdett ut till
Garvaregattan för att un
ndvika transp
porter igenom
m samhället.
Det framförrdes inte någ
gra klagomåll på buller un
nder arbetets
s gång.
8.10..5

Personligt skydd

Särskilda rutiner
r
för pe
ersonligt skyydd för att undvika
u
riske
er och olyckkor, såsom rutiner
r
gällande re
engöring och
h passage ge
enom sanerin
ngsbod efterr arbetspass,, fanns upprä
ättade
i entreprenörens hälso-- och säkerhe
etsplan [Ref.. 26].
Det krävde
es att all personal som arbetade sa
amt besökarre som vistaades inom arbetsa
området skkulle använda
a hjälm, varsselkläder sam
mt stålhättefö
örsedda skorr och stövlar..
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Övrig skyd
ddsutrustning
g som använ
ndes av pers
sonal som var
v i kontakt med föroren
ningar
var skyddssdräkt och sk
kyddshandskkar. Dessuto
om fanns tillg
gång till luftreenande utrustning
(både halvmask och ga
asmask med
d friskluftsfläk
kt) och skydd
dsglasögon ssom användes vid
tillfällen när stark lukt eller
e
damning
g förekom. Främst
F
var de
et miljökontrrollanten som
m var i
kontakt me
ed förorening
garna vid scchaktkanterna i samband
d med grävnning eller pro
ovtagning. Arbettsfordonen var
v utrustade
e med filter fö
ör att förhind
dra att lukt ooch damm trä
ängde
in i förarutrrymmet.
I Landskron
na hamn anv
vände miljökkontrollanter, grävmaskinister i kranbiilen samt personal
som arbettade på ram
mpen (perso
onal ombord på fartyg
g avses ej här) skyddsskor,
varselkläde
er och skydd
dshandskar. Luftrenande utrustning och
o hjälm fannns till förfog
gande
och använd
des vid beho
ov.
Det inträffa
ade inga oly
yckor under arbetets gån
ng. Det har heller inte fframkommit några
uppgifter om att någon av deltagarn
na i projektett har lidit ska
ada. Tidvis beesvärades de
e som
verkade vid
d saneringso
området av lu
ukt, men dettta kunde vanligtvis åtgä rdas med hjälp av
skyddsmassk eller motsv
varande.

8.11 Saneringsskontroll
I detta kapiitel beskrivs den kontroll av jord som har utförts under
u
sanerinngen och so
om har
omfattat följande:


Pro
ovtagning oc
ch analys av jord från sch
haktbottnar och
o -slänter



Pro
ovtagning oc
ch analys av schaktmassor som borttransporterass för behandlling



Pro
ovtagning oc
ch analys av tillförda mas
ssor



Pro
ovtagning oc
ch analys av behandlade massor



Övvrig kontroll

Saneringskkontrollen be
eskrivs i Milljökontrollpro
ogram – Jorrd [Ref. 1666], som dock inte
omfattar prrovtagning och analys avv behandlade massor. Denna
D
kontrooll utfördes genom
g
behandling
gsentreprenö
örens försorg och i enlighet med de villkor som gäällde för denn
ne.
Resultaten av saneringskontrollen rredovisas i kapitel 11.
Omgivningskontrollen, som omfatttar övervakn
ning av ytva
atten, grunddvatten, sediment,
bottenfauna
a, emissione
er till luft och lukt etc., beskrivs i kapittel 10 och ressultaten redo
ovisas
i kapitel 12.
8.11..1

Provtagning och an
nalys av jor d från scha
aktbottnar o ch -slänter

Provtagning och analys
s av jord från
n schaktbottn
nar och -slän
nter utfördess för att säkerställa
att åtgärdskraven uppfy
ylldes vad gä
äller kvarlämnade föroren
ningar.
Efter genomförd kamp
panj indelade
es schakten i ett rutsysttem enligt F igur 22. Ruttornas
storlek varierade, men uppgick i alllmänhet till 100 – 150 m2. Inom varjrje ruta togs ca 10
delprov me
ed hjälp av plastspade elller grävmask
kinsskopa ca
a 0 – 0,1 m i schaktbotten eller

ra04s 2011-02-17

92 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\1270092_bt kemi_a\\19original\norra området\11-08-10_
o
_saneringsrapport..docx

slänt. Delp
proven lades i ett plastkä
ärl och bland
dades väl till ett samlinggsprov. Från detta
samlingsprrov togs två prov som övverfördes till provtagning
gskärl (glas-- och plastbu
urkar),
som labora
atoriet hade tillhandahål lit. Proverna
a förvarades därefter kyllda i avvaktan på
transport till laboratorie
et. Ett prov skkickades till laboratoriet och ett spara
rades som re
eserv i
frysar på arbetsplatsen. Efter varje provtagning utfördes inm
mätning av koontrollytorna.

Figur 22. Pro
rovtagning av schaktbottnar
s
r och schaktslä
änter utfördes i ett rutsystem
m. Kartan visa
ar kontrollytor i sluttlig schaktbotte
en.

Totalt togs ca 150 pro
ov för analyss från schakttbottnar och -slänter. Deen slutliga sc
chaktbotten omfa
attade 93 ko
ontrollytor me
ed analyser (Bilaga
(
3 och
h 4).
Analyserna
a omfattade genomgåen
nde fenoxisyror, klorfeno
oler, klorkressoler och din
noseb.
Flertalet prrov analysera
ades även m
med avseend
de på antimo
on, medan ddioxiner analy
yserades endastt på ett mindre antal provv (ca 15% av
v slutbottenprroven).
Provtagning utfördes i huvudsak e
enligt kontro
ollprogramme
et, medan aanalyser utfördes i
väsentligt större
s
omfatttning. Enligtt kontrollprog
grammet sku
ulle samtligaa prov analy
yseras
med avsee
ende på klorffenoler och klorkresoler och vart tion
nde med avsseende på fe
enoxisyror, dinosseb, dioxinerr och metalle
er.
8.11..2

Provtagning och an
nalys av bo rttransporte
erade schakktmassor

Syftet med
d denna kon
ntroll var att dokumenterra förorening
gsnivåerna i de schaktm
massor
som bortfördes från om
mrådet för be handling. Re
esultaten var avsedda attt ligga till gru
und för
g av uppfylle
elsen av de
et mätbara åtgärdsmåle
et (80% redduktion av föroref
bedömning
ningsmäng
gden inom om
mrådet).
Samlingsprrov togs på borttransporrterade mass
sor under fölljande tre paass: förmidda
ag (kl.
06.30 – 11.30), eftermiiddag (kl. 11 .30 – 16.30) och kväll (k
kl. 16.30 – 221.00). Varje
e samepresenterad
de i medeltall ca 1 300 to
on. Samlingsproven bestood av delprov som
lingsprov re
togs löpand
de med plasttspade från g
grävskopan i samband med
m lastning. Delproven lades i
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ett plastkärl och bland
dades däreftter väl. Från
n detta sam
mlingsprov toogs två prov
v som
ningskärl (gla
as- och plas
stburkar), som laboratoriiet hade tillh
handaöverfördes till provtagn
hållit. Prove
erna förvarades därefterr kylda i avva
aktan på tran
nsport till labboratoriet. Ettt prov
skickades till
t laboratorie
et och ett spa
arades som reserv i frysa
ar på arbetspplatsen.
Under testssaneringen togs
t
5 samliingsprov som
m vardera re
epresenteradde 15 last elller ca
400 ton.
Totalt togs 63 prov från
n borttranspo
orterade mas
ssor (bilaga 2).
2 Samtliga pprov analyse
erades
med avsee
ende på feno
oxisyror, klo rfenoler, klorkresoler och dinoseb. Ä
Även dioxine
er och
antimon an
nalyserades på samtliga prov, utom från Kampa
anj 11 (dioxinner) och testtsaneringen (antimon).
Kontrollen utfördes i hu
uvudsak i övverensstämm
melse med ko
ontrollprogram
mmet, men analya
ser utförde
es på väsentlligt mindre d
delmängder, och därmed i väsentligt större omfatttning,
än vad som
m angavs i kontrollprogra
k
ammet (5 00
00 ton). Prog
grammet utöökades också
å med
antimonana
alyser.
Provtagning av massorrna utfördes även vid be
ehandlingsan
nläggningen för att verifie
era att
massorna innehåller de
d förorening
gar som an
ngetts av av
vfallslämnareen. Resultate
en av
denna provvtagning har inte delgettss projektet.
8.11..3

Provtagning och an
nalys av tillfförda massor

Syftet med
d denna kon
ntroll var attt säkerställa
a att jord som tillförs oområdet upp
pfyllde
åtgärdskravven.
Återfyllnad av sanering
gsschakterna
a ingick i Sk
kanskas entreprenad, meen med anle
edning
av försenin
ngarna av sa
aneringsarbe
etet, övergic
ck återfyllning
gsarbetet tilll Odens entreprenad. Skansska svarade därför för en
ndast en min
ndre del av återfyllninge n, som de utförde
u
med massor som fann
ns lagrade frrån sockerbrrukstiden östter om Södeeråsbanan. Dessa
D
massor be
edömdes varra rena och kontroll utffördes därförr inte. Tidigaare provtagn
ningar
hade inte heller
h
visat på
p förekomstt av förorenin
ngar inom up
pplaget (östrra området, Bilaga
B
5 och 6).
De massor, som tillfördes projekttet från Syd
dvattens ledn
ningsarbetenn och Vägve
erkets
förbifart vid
d Marieholm
m, bestod av schaktmass
sor från ren jordbruksmaark. Massorr, som
tillfördes frrån exploate
eringsområde
en garantera
ades av avlä
ämnaren vaara rena styrkt av
analyser elller annat utlåtande. De m
massor som i slutskedett behövde annskaffas från
n Billeberga var massor
m
i upp
plag från pla nering av ettt nytt industrriområde på ursprunglig naturoch jordbru
uksmark.
8.11..4

Provtagning och an
nalys av be handlade massor
m

Syftet med
d denna kon
ntroll var attt säkerställa
a att behand
dling av masssor hade skett
s
i
enlighet me
ed åtgärdskrraven.

ra04s 2011-02-17

94 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\1270092_bt kemi_a\\19original\norra området\11-08-10_
o
_saneringsrapport..docx

Vid Bilfinge
er Bergers behandlingssanläggning i Bremen analyseradess den behan
ndlade
jorden efter olika behan
ndlingsomgå
ångar. De en
nskilda behan
ndlingsomgåångarna omfa
attade
vanligtvis ca
c 5 000 ton
n. I enlighett med kontra
aktshandling
garna och koontrollprogra
ammet
utfördes an
nalyser med
d avseende på fenoxisyrror, klorfenoler, klorkressoler, dinoseb och
dioxin.
Provtagningen utfördes genom b ehandlingsentreprenören
ns försorg aav tyska ko
ontrollmyndighete
er i enlighet med tyska ru
utiner och de
e villkor som
m gäller för beehandlingsan
nläggningen. Re
esultaten öve
ersändes efte
erhand till pro
ojektledninge
en.
Även masssorna från testsaneringe
en, ca 1 200
0 ton; analy
yserades gennom behand
dlingsentreprenö
örens försorg i Holland avvseende sam
mma ämnen som
s
analyseerades i Brem
men.
Kontrollen utfördes i hu
uvudsak i öve
erensstämme
else med kon
ntrollprogram
mmet.
8.11..5

Övrig ko
ontroll

Förutom ovan
o
nämnd kontroll utffördes även
n provtagning och analyys av sedim
ment i
dammen under 2007 och
o 2008. Prrovtagningen
n utfördes förr att klarläggga om sedim
menten
kunde kvarrlämnas ellerr behövde om
mhändertas före återfylln
nad. Provtagnningen redov
visas i
[Ref. 177].
Vidare utfö
ördes provtag
gning och an
nalys av rivningsmassor bestående
b
avv betongbloc
ck och
tegel, som påträffades i samband m
med schaktarrbetena, främ
mst inom söddra delen av saneringsområd
de A. Totalt sex prov på betong och
h tegel analyserades. Proovtagningen redovisas i Ref.. 179.
8.11..6

Rapporttering

Efter varje genomförd saneringskam
s
mpanj redov
visades sane
eringskontrolllen i tre rapp
porter;
dels en miljökontrollra
m
apport för vvardera Teckomatorp och Landskroona och de
els en
resultatrapport. De två
å förstnämnd
da rapporterna som upp
prättades dirrekt efter avslutad
arbeten som hade utförts
s samt vilkaa iakttagelser som
kampanj beskrev kortffattat vilka a
hade gjortss och vilka provtagninga
p
ar som hade
e utförts. Den sistnämndda rapporten, som
upprättades när analys
sresultaten fö
örelåg, redovisade halter i schaktbot
ottnar och -sllänter,
orterade män
nger etc.
borttranspo
Sammanlagt 29 miljök
kontrollrappo
orter och re
esultatrapporrter upprättaades under saneringen [Reff. 187 – Ref. 215]. Rappo
orterna distribuerades löp
pande till proojektledninge
en och
länsstyrelse
en. Vid sam
mråds-/inform
mationsmöte
en med läns
sstyrelsen ggick man ig
genom
viktiga dela
ar i rapporterrna.
Under sane
eringens gån
ng upprättad es dessutom
m en rad olika
a PM med a nledning av frågor
som väckte
es underhand
d. Hänvisnin gar till dessa
a ges i berörd
da kapitel i ddenna rapporrt.
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8.12 Avetableriing av arbettsområdet o
och besiktningar
Skanska hade inte erh
hållit exporttilllstånd för de massor so
om skulle grä
rävas ut när Oden
behövde starta
s
sina arbeten. Dä
ärför gjordes en särskild överenskkommelse mellan
m
bolagen om
m Skanskas avetablering
g [Ref. 141]. Oden överto
og arbetsom rådet 2009-0
01-16,
men Skansska gavs möjjlighet att ge nomföra de slutliga urgrä
ävningarna uunder ett vec
ckoslut
i april, Kam
mpanj 11.
Skanska in
nledde aveta
ablering unde
er maj 2009,, när den sis
sta kampanjeen var genom
mförd.
Markanlägg
gningsentrep
prenaden varr då redan ig
gång sedan januari 2009..
Slutbesiktn
ningen av Sk
kanskas entrreprenad ske
edde 2011-0
01-24 [Ref. 1147]. Anledn
ningen
till att slutb
besiktningen dröjde var att fullständ
dig dokumen
ntation rörannde den jord
d som
skickades för behandling i Stigsnä
äs under tes
stsaneringen
n kunde upppvisas först under
januari 201
11. Av slutbe
esiktningspro
otokollet fram
mgår att enttreprenaden hade färdig
gställts
och godkänts i och me
ed att analyysresultaten från behand
dlingen av teestmassorna hade
redovisats med godkänt resultat. V
Vidare framg
går att några
a brister i eentreprenaden inte
h att den avta
alade ekonom
miska uppgö
örelsen kunde
e slutföras.
förelåg och
Syn av fasttigheter, som
m bedömdess kunna komm
ma att påverrkas av entreeprenaderna
a, gjordes först inför
i
Skansk
kas entrepre
enad och ko
ompletterade
es senare innför Odens entreprenad. Be
esiktigade fas
stigheter varr Teckomato
orp 6:1, 7:3,8
8:1 och 10:1 som besiktig
gades
2007-08-29
9 samt Teckomatorp 7:1 3, 7:17 och 7:24 som be
esiktigades 22009-02-12. Ingen
av ägarna till
t berörda fa
astigheter ha
ar i efterhand
d ställt några anspråk på skador.

8.13 Avvikelserr, incidenterr och klagom
mål
8.13..1

Avvikels
ser

Skanskas entreprenad startade fo
ormellt den 5 septemberr 2007. Enliggt planerna skulle
saneringsa
arbetena i Te
eckomatorp vvara avslutad
de den 5 ma
ars 2008. Av olika anledn
ningar,
som beskrivs ovan, förrdröjdes entrreprenaden så
s att arbete
ena i Teckom
matorp avslu
utades
pril 2009, d.v
v.s. ungefär ett år efter tidplanen.
t
Be
ehandlingen av de förore
enade
först 26 ap
massorna slutredovisad
s
des först und
der januari 20
011.
Det som mest
m
har påverkat Skan
nskas entrep
prenad är de
en brytning av avtalet mellan
m
Skanska och underentreprenören R
RGS 90 som
m skedde under novembber 2007, och
h som
handlingsföre
etag måste anlitas
a
(kapittel 5.8). Därttill kom prob
blemainnebar attt ett nytt beh
tiken kring antimon (k
kapitel 5.9) ssom innebarr att det nya kontrakterrade behand
dlingsföretaget i Holland inte
e kunde ta emot jorden
n, utan Skan
nska fick sökka ny mottagare i
Tyskland.
Entreprena
aden påverkades också i mycket hög
h
grad av att mängdeen förorenad
d jord
visade sig bli näst intill dubbelt så sstor som had
de angivits i förfrågningsu
f
underlaget. Utökat
U
ånd fick söka
as i omgånga
ar i både Sve
erige och mottagarlandett.
exporttillstå
Nämnda om
mständighete
er medförde väsentliga fö
ördyringar av
v saneringenn.
Saneringskkontrollen utffördes i huvu
udsak enligt fastställt
f
kontrollprogram (kapitel 8.11
1).
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8.13..2

Incidentter

Några incid
denter av allvarlig naturr eller olycko
or inträffade inte under saneringsarrbetet.
Incidenter av mindre allvarlig
a
art in
nträffade doc
ck vid omlas
stningen i Laandskrona (k
kapitel
8.10.2). Ävven i Teckomatorp sked
dde några mindre
m
allvarrliga incidentter, bl.a. stö
öld av
diesel vid ett
e par tillfälle
en, vilka polissanmäldes.
8.13..3

Klagomå
ål

De klagom
mål som fram
mfördes unde
er saneringen
n avsåg så gott
g som uteeslutande luk
kt som
spred sig i Teckomatorp i samband
d med grävning i förorena
ade massor. Luktbesväre
en och
klagomålen
n bedömdes dock inte vvid något tillfä
älle vara så allvarliga attt arbetet behövde
avbrytas (kkapitel 12.8.1).

8.14 Relationsh
handlingar
Efter sanerringen upprä
ättades inga relationshan
ndlingar av entreprenörenn. Sanerings
sområdena mätte
es dock in oc
ch deras utb redning redo
ovisas i bilag
ga 4. Schaktbbottennivåerr framgår av bilag
ga 5 och bila
aga 7.
All geograffiska informa
ation rörande
e schaktning
gar och prov
vtagningar saamt analysre
esultat
m.m. finns lagrade i den databas so
om ägs av prrojektet, men
n som adminnistreras av Sweco
S
3.1).
(kapitel 3.3
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9

Återfyllna
ad och avslutande arb
beten samtt invigning
g

9.1

Inledning
Återfyllnadssarbetena fö
örbereddes redan unde
er 2005 gen
nom insaml ing av överrkottsmassor som
m kommune
en kunde infö
örskaffa i an
nslutning till markentrepre
m
enader i närrområdet (kapitel 7.7). Massorna lagrade
es på kommunens uppla
agsområde ööster om Söd
deråsn sockerbruksstiden redan
n fanns uppla
agda.
banan, därr massor från
Projektering av parken
n utfördes o
och förfrågningsunderlag
g upprättadees under förberedelseskede
et (kapitel 0).. Den planera
ade naturparrken illustrera
as i Figur 100.
Upphandlin
ngen av marrkanläggning
gsentreprena
aden blev klar under appril 2006 då Oden
tilldelades entreprenaden. Kontraktt slöts under december 2006 efter deet att bidragsbeslut
för efterbeh
handlingen hade
h
meddel ats. Till följd av försening
gar i saneringgsarbetena påbörp
jade Oden etableringen
n av sitt arbe
etsområde fö
örst i början på 2009. Arbbetet med åtterfyllnader och färdigställandet av dett framtida re
ekreationsom
mrådet fortlööpte till nove
ember
2009, då sllutbesiktning ägde rum.
Mark- och anläggnings
sarbetena om
mfattade återfyllning av saneringsom
s
mrådena och dammen, omda
aning av om
mrådets topog
grafi, grävnin
ng av ny damm, rensninng av Braån längs
den södra stranden, by
yggnation avv två GC-bro
oar över järnv
vägen, anlägggande av promep
g
bänkar,
b
utsikttstorn etc. sa
amt planterin
ngsarbeten.
nadstigar, grillplatser,
Oden ansvvarade för markanläggn
m
ningsentrepre
enaden sam
mt anlägganddet av funda
ament
och ramper för de två GC-broarna
G
med Anderb
bergs Elektris
ska AB som underentrep
prenör
för belysnin
ng och övrig
ga el-anlägg ningar. Marttinsons Träb
broar AB svaarade för lev
verans
och monterring av broarrna. I samba
and med anlä
äggandet av GC-broarnaa krävdes om
mläggning av visssa av Banve
erkets elledn
ningar, vilket utfördes av Banverket P
Produktion so
om en
separat enttreprenad.
Den nya na
aturparken in
nvigdes 2009
9-12-06 i sam
mband med julskyltningenn i Teckomattorp.

9.2

Etablering
g av arbetso
området
Återfyllnad av sanering
gsschakterna
a ingick i Sk
kanskas entreprenad, meen med anle
edning
av försenin
ngen av sane
eringsarbetett, övergick detta
d
till Oden
ns entreprennad. Oden öv
vertog
det formella ansvaret fö
ör arbetsom rådet 2009-0
01-16 och på
åbörjade därrefter etablerringen
av sin arbetsplats. Sa
amtidigt fortlö
öpte Skansk
kas avslutan
nde arbeten med saneringen.
Arbetsboda
ar och husva
agnsparkerin g för person
nalen inrättad
des i den östtra delen av området, Figur 23.
2 Parkering
gsytor för arb
betsfordon sttängslades in
n och hundvaaktbolag anlitades
för bevakniing nattetid.
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Figur 23. Od
dens arbetspla
ats med bodarr och husvagn
nsparkering, ju
uni 2009. Fotoo: Perry Nord
deng.

9.3

Genomförrande
Under februari 2009 inleddes åtterfyllnaden av de sane
erade områådena (i bila
aga 7
redovisas saneringssch
s
hakternas dju
up inför återffyllnaden). Till
T en början fylldes scha
akten i
saneringso
område C oc
ch delar av o
område B ige
en, och efterr det att Skaanska hade avlutat
a
saneringen
n under april 2009 återfyllldes även område A och
h resterandee del av områ
åde B.
Därefter fylldes den tid
digare damm
men för dräne
eringsvatten igen. Som ååterfyllnad använa
or från upplag
get öster om Söderåsban
nan, Figur 24
4.
des masso

Figur 24. Flyygfoto över up
pplagsområdett i förgrunden.. Återfyllnadsa
arbete inom saaneringsområd
det
pågår i bakg
grunden, väste
er om upplage
et (april 2009). Foto: Perry Nordeng
N
.
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En ny dam
mm (Figur 25
5) grävdes utt väster om den gamla. Massorna frrån den nya dammen använ
ndes för uppb
byggnad av kkullen (Himm
melslunden) öster
ö
om dam
mmen (Figurr 26).

Figur 25. Övversikt över återfyllningsarb
å
betet under ju
uni 2009. Den nya dammenn syns i förgru
unden.
Foto: Perry Nordeng.

Figur 26. Vyy över det nyan
nlagda rekrea
ationsområdet med den nya dammen i förrgrunden och kullen
k
kallad Himm
melslunden i ba
akgrunden (no
ovember 2009
9).
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Under tidig
g vår 2009 påbörjades
p
b
betongarbete
ena för de tv
vå GC-broarnna över Råå
å- och
Söderåsba
anan. Träbro
oarna levererrades färdig
ga med spec
cialtransportbbil från Skellefteå
och lyftes på plats und
der tiden nattten till den 10 juni 2009
9 (Söderåsbaanan) och 11 juni
banan).
2009 (Rååb
Som ett led
d i markentre
eprenaden u
utfördes rens
sning av den
n vänstra siddan av Braån
n efter
anmälan till länsstyrelse
en [Ref. 59]. En skonsam
m rensning genomfördes och en mind
dre vik
anlades förr att skapa lu
ugnvatten. A
Arbetena påg
gick under fy
yra dagar i böörjan av juli 2009.
Rensmasso
orna utnyttja
ades till återfy
fyllnad. Geno
om rensninge
en avlägsnaddes nedfallna träd
och omfatta
ande vegeta
ation av salixx som hindrat flödet. Nyplantering meed al, som be
edömdes vara fö
ördelaktig förr ån, genomfö
ördes därefte
er.
Eftersom saneringen
s
omfattade
o
myycket större mängder än
n vad som urrsprungligen
n hade
erfyllningsma
bedömts uppkom
u
en brist på åte
assor. Proje
ektet nödgaddes därför skaffa
externa ma
assor från an
nnat håll och
h främst från ett upplag i Billeberga. Ö
Överenskommelse
gjordes me
ed Oden attt massorna kunde trans
sporteras direkt in på om
mrådet till lä
ämplig
plats. Till följd
f
av mas
ssunderskotttet gjordes mindre
m
justeringar av upppfyllnadsniv
våerna
under arbe
etsgång.
Återfyllnadssarbetena på
ågick kontinu
uerligt underr vår–somma
ar 2009 och bblev färdiga under
hösten 200
09. Planterin
ngar och finju
usteringar utfördes unde
er hösten 20009. Som ett led i
detta medvverkade förskole- och skkolelever i Te
eckomatorp med planterringen av Ba
arnens
klimatskog inom områd
det.
I entrepren
nörens åtaga
ande ingår skkötsel av om
mrådet underr två år, d.v.ss. fram till no
ovember 2011.

9.4

Slutliga marknivåer samt volyme
er
Slutliga ma
arknivåer för de områden
n, som berörd
des av markarbetena, reddovisas i bila
aga 8.
I bilaga 9 redovisas nivåskillnaden
n
n mellan slu
utlig markyta
a efter avsluutade arbeten och
maximalt schaktdjup, samt i bilaga 10 nivåskilln
naden mellan
n slutlig markkyta och ursp
prunglig markyta
a före sanerringen. I storrt sett hela det norra området fylldees upp med
d rena
massor me
ed undantag av områdett som omfatttar den nyan
nlagda damm
men, där ursc
chaktning skedd
de till ca 5 m djup. Vida
are sänktes marknivåern
na inom dett tidigare upplagsområdet össter om Söde
eråsbanan (o
område 4).
Sammanlagt ca 143 00
00 m3 jordm
massor tillförd
des det norra
a området ssamt ramperna för
GC-broarna
a söder och öster om o
området. Män
ngduppgiften
n baseras påå inmätninga
ar och
volymberäkkningar av mellanupplag
m
g samt uppg
gifter om tra
ansporteradee mängder. Drygt
hälften av dessa
d
masso
or kom från d
det befintliga
a upplaget av
v sockerbrukksmassor östter om
Söderåsba
anan.
I bilaga 9 redovisas beräkningar a
av mängden
n tillförda ma
assor inom oolika delomrråden.
Beräkninga
arna, som ärr utförda med
d hjälp av dig
gitala terräng
gmodeller, byygger på jäm
mförelser av marknivåer före saneringen ((2005) och efter
e
slutförd uppfyllnad aav området (2
2010).
Beräkninga
arna visar attt ca 117 000
0 m3 har tillfförts det norra området ooch ca 39 000 m3
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bortförts. De
D senare massorna
m
avvser förorena
ade massor som bortfört
rts för behan
ndling.
Vidare har ca 17 000 m3 tillförts GC
C-ramperna öster
ö
och väs
ster om det nnorra område
et.
Beräkninga
arna baserad
de på terräng
gmodeller ge
er något min
ndre volym tiillförda mass
sor än
vad tidigarre volymberä
äkningar av mellanuppla
ag och transporter visadde. Skillnade
en kan
bero dels på att tillförda massor har packats
s vid utläggn
ningen, dels på osäkerh
heter i
om dessa by
ygger på.
terängmodellberäkningarna och dett underlag so

9.5

Kontroll avv schaktmassor och scchakter
I miljökontrrollplanen för jord redoviisas planera
ad omfattning
g och utförannde av kontrroll av
tillförda sch
haktmassor och
o schakterr belägna uta
anför sanerin
ngsområdenaa [Ref. 166]. Syftet
med kontro
ollen av sch
haktmassorn
na var att sä
äkerställa attt jord som tillfördes om
mrådet
uppfyllde åtgärdskrave
å
en. Syftet me
ed kontrollen av schaktter i områdeen som inte hade
sanerats va
ar att dokum
mentera förorreningsnivåer inom områ
åden som avv något skäl kunde
bedömas som värt att undersökka (t.ex. ifall misstänkta
a föroreninggar påvisade
es vid
schaktning). Resultaten
n skulle ligg
ga till grund för friklassning eller besslut om ytterrligare
åtgärder sa
amt att doku
umentera evventuella kva
arlämnade fö
öroreningar i schakter utanför
u
saneringso
områden inna
an dessa fylld
des igen.
Kontroller utfördes vid enstaka tilllfällen underr schaktningsarbetet, meen ingen löp
pande
kontroll och
h provtagnin
ng. Under åte
erfyllnadsarb
betet var dett Odens upppgift att rapp
portera
när misstänkta föroreningar påvisa
ades. Vid några tillfällen under arbete
tets gång på
åträffades masso
or med avvik
kande lukt, fä
ärg eller kon
nsistens. Såd
dana noteringgar anteckna
ades i
Odens dag
gboksanteckn
ningar. I sam
mråd med prrojektledningen och miljöökontrollanten
n togs
beslut om vidare
v
åtgärd
der. I samtlig
ga av dessa fall bedömdes förekomssten av förore
enade
massor som ringa, varrför några yttterligare åtg
gärder inte vidtogs. Någoon provtagniing av
områden utanför
u
sanerringsområde na utfördes inte, då föro
oreningar som
m bedömdes
s vara
av betydelsse inte påträfffades.
Huvuddelen av de mas
ssor som tillffördes områd
det för återfy
yllnad härrörrde från åkerrmark.
Dessa masssor förutsatttes vara ren
na på grund
d av sitt ursp
prung. Övrigaa externa massor
m
som tillförd
des garanterrades av levverantören vara rena, vilket verifieraades med sttöd av
analyser nä
är det bedöm
mdes vara nö
ödvändigt.
Arbetet me
ed återfyllnad
derna dokum
menterades i Odens dagb
boksanteckn ingar. Avstämning
med projekktledningen skedde
s
löpan
nde vid byggmöten.

9.6

Avetableriing och bes
siktningar
Oden avettablerade sittt arbetsomrråde under hösten 200
09. Slutbesikktningar av markanläggning
gsarbetena samt
s
grundlä
äggningarbettena för GC-broarna (Oddens arbeten och
av elarbete
en (Anderberrgs Elektriska
as arbeten) genomfördes
g
s 2009-11-177 respektive 200911-27 av besiktningsm
b
män hos Rein
nertsen resp
pektive ABEL
L [Ref. 144]. I slutbesiktningsprotokollen
n redovisades
s bristfällighe
eter och anm
märkningar i entreprenade
e
erna enligt nedan.
Vid slutbessiktningen för markanläg gningsentrep
prenaden no
oterades en E-anmärknin
ng (fel
för vilka be
esiktningsma
annen ansåg
g entreprenö
ören ansvarig), att grässsådd inom yta
y av
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2 000 m2 samt
s
stenplo
ockning inte hade utförts
s [Ref. 144]. Åtgärderna skulle utföra
as vid
lämpligt väderförhålland
de.
B-anmärkn
ningar (fel förr vilka besikttningsmanne
en inte anserr entreprenörren ansvarig
g) som
anmäldes var
v bl. a. att placering avv stenar för att
a förhindra biltrafik
b
inte hhade utförts. Detta
skulle åtgä
ärdas snaras
st enligt öve
erenskomme
else vid besiiktningen. P arterna beslutade
även att en
n etableringskontroll skullle utföras 2010-05-27.
Beträffande
e elarbetena [Ref. 144] n
noterades en
n E-anmärkning att inkom
mmande matningskabel saknade märknin
ng. Även någ
gra B-anmärk
kningar noterades. Samttliga fel skulle
e vara
9-12-30.
åtgärdade senast 2009
Entreprena
aden förklara
ades som go
odkänd vid sllutbesiktningen. Garantitiiden är två år
å från
godkännan
ndedatum oc
ch den upphö
ör därför 201
11-11-16. Un
nder garantittiden svarar entreprenören fö
ör skötseln av
a området.
Vid efterbe
esiktningen [R
Ref. 145] notterades att samtliga
s
anm
märkningar haade åtgärdatts. Vid
etableringsskontrollen no
oterades att huvuddelen av de plante
erade växterrna hade klarrat sig
väl, men att
a vissa växttslag, t.ex. b
björk, hade svårare
s
att etablera
e
sig på grund av
v jordförhållande
ena. Entrepre
enören avsåg
g att ersätta dessa med andra lämpliigare arter. Vidare
V
noterades några briste
er, bl.a. i n
nätstängslet samt erosio
onskador, soom entrepre
enören
skulle åtgärda senast under
u
juli 201
10.
Garantibessiktning av kontaktlednin
k
ngsentrepren
naden samt av GC-broaarna genomffördes
under maj respektive ju
uni 2011 [Reff. 148 respek
ktive Ref. 149].
Syn av fasstigheter harr genomförtss enligt kapiitel 0. Några
a anspråk påå skador ha
ar inte
ställts.

9.7

Avvikelserr, incidenterr och klagom
mål

9.7.1 Avvikelserr
Arbetena påbörjades
p
först under januari 200
09 mot den planerade uppstarten under
september 2008 på gru
und av att Skkanskas sane
eringsarbeten hade blivit försenade.
Kostnaden för GC-bro
oarna blev b
betydligt hög
gre än vad som hade bbudgeterats. Banverkets kra
av på fundam
ment och ram
mper medförde att mer omfattande
o
ppålning krävd
des än
vad som ha
ade redovisa
ats i de geote
ekniska utred
dningarna oc
ch som hadee legat till gru
und för
kostnadska
alkylerna. Sm
märre briste r i underlagsritningarna gav också upphov till fördyringar.
Bristen på återfyllnings
smassor med
dförde också
å merkostnad
der. Ytterligaare massor erhölls
e
som nämntts gratis från Billeberga, m
men projekte
et fick bekostta lastning occh transporte
er.
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9.7.2
2 Incidenterr
Under Ode
ens och övrig
ga företags a
arbeten med
d markanlägg
gningen inträäffade inga allvarla
iga inciden
nter eller olyc
ckor. Några smärre incid
denter av tek
knisk art ochh stölder inträ
äffade
dock.
9.7.3
3 Klagomål
Några betyydande klag
gomål framfö
fördes inte under Oden
ns och övrigga entrepren
nörers
arbeten. Önskemål
Ö
om
m dammbekä
ämpning sam
mt lägre has
stighet på fo rdonen till arbetsa
platsen fram
mfördes vid ett
e fåtal tillfälllen, vilka Od
den omedelb
bart åtgärdadde.

9.8

Relationsh
handlingar
Relationsha
andlingar up
pprättades fö
ör GC-broarn
na och deras
s fundamentt, planteringa
ar och
elinstallatio
oner (kapitel 17). Inmätn
ningar i plan utfördes ino
om hela omrrådet efter det
d att
markanlägg
gningsentrep
prenaden ha de avslutats. Mätarbeten
na utfördes ddelvis av entreprenörernas egen persona
al, men till sto
or del av Ask
klunds Mätteknik.

9.9

Invigning av
a naturområdet
Det nya na
aturområdet invigdes
i
200
09-12-06 i sa
amband med
d julskyltningeen i Teckom
matorp.
Vid invignin
ngscermonin
n lades en ss.k. tidskapsel ner underr ett stort bloock högst upp på
kullen Himmelslunden. I kapseln, som består av två ca 1,5 m långa rostfria rör, lades
information
n om projekttet, personlig
ga brev från
n några delta
agare samt en del tidsty
ypiska
dokument. Avsikten är att tidskapse
eln ska tas upp efter 30 år.
å
Vid invignin
ngen utlystes
s en tävling om namn på
å området. Ett
E hundratal förslag lämnades
in, och und
der våren 20
010 enades styrelsen fö
ör BT Kemi Efterbehandl
E
ling och kom
mmunledningen om
o namnet ”Vallarna”.
”
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10

Miljööverrvakning

10.1 Inledning
Sedan 197
70-talet har Braåns vatte
enbeskaffenhet och botttenfauna upppströms och
h nedströms BT Kemi-områd
det följts upp
p med viss regelbundenh
r
het. Under hhuvudstudies
skedet
utökades provtagninge
p
n och den ko
om att omfattta fler miljöm
matriser. Undder den påföljande
förberedelssefasen upp
prättades ettt kontrollpro
ogram för va
atten med bbl.a. regelbu
unden
provtagning
g och analy
ys av recip ientvatten, dräneringsva
d
atten och aavloppsvatten
n från
området [R
Ref. 156]. Vidare inrätta
ades även en
e meteorolo
ogisk stationn under 2005
5, där
kontinuerlig
g insamling av
a meteorolo
ogiska data har
h skett sed
dan dess. Deessutom upp
prättades ett provtagningspro
ogram avsee
ende luftförorreningar, avs
sett att genoomföras i sam
mband
aneringen [Re
ef. 159].
med testsa
Inför efterb
behandlingen
n av det norrra BT Kemi--området utö
ökades kontrrollprogramm
met för
vatten och luft [Ref. 167] med det ttidigare programmet som
m grund. Utövver detta upp
prättades ett sä
ärskilt progra
am för konttroll av sane
eringen [Reff. 166], vilkeet var inrikttat på
provtagning
g och analys
s av jord (sch
haktbottnar och
o schaktma
assor).
I detta kap
pitel beskrivs vilken miljöö
övervakning som har skett före, undder och efter efterbehandling
gen i följande
e underkapite
el:


Ytvvatten (nivåe
er + kemi)



Gru
undvatten (n
nivåer + kemii)



Drä
änerings-, av
vlopps-, dam
mm- och länshållningsvattten (flöden + kemi)



Sediment



Bo
ottenfauna



Me
eteorologiska
a observation
ner



Lufft



Lukt



Buller



Sp
pill av jord och damning

Resultaten av miljöövervakningen rredovisas i kapitel
k
12. De
en utförda saaneringskonttrollen
k
8.11 (program) occh kapitel 11 (resultat).
beskrivs i kapitel

10.2 Ytvatten i Braån
Braån har varit föremål för uppfö
öljning underr lång tid, eftersom
e
denn utgör ett viktigt
skyddsobje
ekt i anslutniing till BT K
Kemi-området. Syftet med kontrollen har varit attt klarlägga om och
o i vilken grad det sker emissioner från
f
BT Kem
mi-området til l ån.

ra04s 2011-02-17

105 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

Tidigare, under periode
en 1983 – 20
004, skedde uppföljning av Braåns vvattenbeskafffenhet
uppströms och nedströ
öms BT Kem
miområdet i länsstyrelsens regi genoom vattenpro
ovtagning i två punkter
p
(som
m senare ben
nämndes Bra
aån B och Braån E, Figuur 27) ca 4 ggr om
året. Analyyserna omfatttade inledni ngsvis enda
ast fenoxisyro
or, men fr.o..m. 1992 analyserades även
n klorfenoler och klorkressoler och fr.o.m. 1998 äve
en dinoseb.

Figur 27. Pro
ovtagningspun
nkter för vatte
en och punkterr för nivåmätniingar i Braån.

Under 200
05 upprättad
des kontrollp
programmet för förberedelseskedett [Ref. 156]. Inom
ramen för en referensprovtagning togs vatten
nprov vid två
å tillfällen fråån 6 punkter, och
Braån kartterades med
d avseende på utsläpp från dagvattten- och drääneringsledn
ningar.
Utvärdering
gen visade att
a mellan de tidigare vald
da provtagnin
ngspunktern a (Braån B och
o E)
fanns två dagvattenuts
d
F att undviika möjlig pååverkan från andra
läpp från Te ckomatorp. För
källor valdes för den fortsatta öve
ervakningen två provtag
gningspunkteer, belägna direkt
uppströms och nedströ
öms det norra
a området (B
Braån C och D). Punkt B
Braån E behö
ölls då
det södra BT
B Kemi-om
mrådet delvis avvattnas via
v en dagvattenledning ssom mynnarr strax
uppströms punkten.
Två veckorr före den pla
anerade starrten av sane
eringsarbeten
na i början avv septemberr 2007
påbörjadess en förtätad kontroll e
enligt det re
eviderade ko
ontrollprogram
mmet [Ref. 167].
Tanken va
ar att utföra provtagning en gång per vecka. Då
D starten föördröjdes och den
påföljande saneringen utfördes m
med ett par längre
l
avbro
ott anpassaddes provtagningsfrekvensen
n till den aktuella arbetsta
akten. Detta innebar
i
att prov
p
togs i geenomsnitt vid
d1–2
tillfällen pe
er månad under sanering
gsperioden. Den efterföljande provtaagningen harr skett
en gång pe
er månad.
Provtagning har genomgående skkett som stickprovtagnin
ng med hjäälp av telesk
kopisk
skopa av plast.
p
Sedan
n 2005 sker provtagningen med börjjan uppström
ms och succ
cessivt
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nedströms för att i möjligaste mån u
utföra provta
agning på samma vattenvvolym. Analy
yserna
har omfatta
at fenoxisyro
or, klorfenole
er, klorkreso
oler, dinoseb
b och antimoon samt ett 10-tal
bekämpnin
ngsmedel som
m inte omfatttas av kontro
ollprogramme
et.
Under sane
eringsperioden, när provttagningsfrek
kvensen utök
kades, utförd es analyser alltid i
Braån D nedströms de
et norra områ
ådet (D), me
en inte alltid i Braån C ooch E. Komp
pletterande analyyser av sparrade prov frå
ån Braån C och Braån E utfördes
u
enddast vid de tillfällen
när ”höga” halter påvisa
ades i Braån
n D. Som riktlinje för kompletterande aanalyser gällde att
summan avv fenoxisyror skulle överrstiga 1 µg/l, dinoseb 0,01 µg/l eller ssumma klorfe
enoler
0,05 µg/l [R
Ref. 167].
Under 2005 installerades två registtrerande tryc
ckgivare (typ
p Diver) i ån för nivåmätn
ningar
med syfte att
a kontrollera nivåerna i ån i förhållan
nde till nivåerna i dräneri ngssystemett inom
norra områ
ådet samt so
om underlag att bedöma översvämningsrisker. U
Under hösten 2009
togs den ena av nivå
åmätarna urr bruk (YT1) då skydds
sröret för trryckmätaren hade
förstörts i samband
s
me
ed schaktarb eten. Efterso
om skillnaden mellan vatttennivåerna i YT1
och YT3 ha
ade visat sig vara i stort ssett konstantt ersattes inte
e mätaren.

10.3 Grundvattten inom no
orra område
et
Provtagning och analys
s av grundva
atten i jordlag
gren har utfö
örts under tiddigare utredn
ningar,
men inför saneringen bedömdes ö
övervakning av grundvattenbeskaffeenheten i en
nskilda
punkter inte
e vara meningsfull då de
etta endast ger
g en mycket lokal inforrmation. Det ytliga
grundvattne
ets beskaffe
enhet har i sstället följts genom prov
vtagning av dräneringsv
vatten,
vilket har bedömts
b
ge en bättre sa
amlad bild av föroreningarna i grunddvattnet. Öve
ervakningen av dräneringsva
d
attnet beskrivvs i kapitel 10
0.4.
Provtagning och analys
s av grundva
atten i bergg
grunden har skett i en boorrad brunn söder
om damme
en (punkt 201, Figur 288). Denna öv
vervakning har
h utförts fför bedömning av
emissionerr till berggrun
nden. Brunne
en, som utfö
ördes under slutet
s
av 19770-talet i sam
mband
med då pågående sane
eringsarbete
en, är ca 18 m djup varav
v 14,3 m i jo rdlagren. Bru
unnen
är försedd med ett foderrör av ståll i dimension
n 130 mm, samt ett skydddsrör i dime
ension
150 mm i de
d förorenad
de jordlagren
n. Brunnen är
ä den enda inom norra oområdet som
m med
säkerhet re
epresenterarr grundvatten
n i berggrun
nden. Den är
ä dessutom belägen ino
om ett
område där förutsättnin
ngar för even
ntuell påverk
kan av berggrunden har vvarit som stö
örst på
grund av höga
h
nivåer i det ytliga g
grundvattnett i anslutning
g till dammenn. Analysern
na har
omfattat fenoxisyror, klo
orfenoler, klo
orkresoler, dinoseb och antimon.
a
Provtagning ur den berrgborrade bru
unnen har sk
kett med hjälp av en drännkbar batterid
driven
pump vid trre tillfällen (2
2005 och 200
07) före sane
eringen och vid
v sex senarre tillfällen.
Uppföljning
g av grundva
attennivåer ha
ar skett geno
om mätninga
ar i 8 observaationsrör, varav 7 i
jordlagren samt ett i be
erggrunden (d
den ovan nä
ämnda brunn
nen), Figur 288. Mätningarn
na har
skett med hjälp av ka
abelljuslod. F
Fram till san
neringen varr mätfrekvennsen ca vara
annan
månad, under sanering
gen 1 – 2 gg
gr per månad
d och därefter en gång pper månad. Syftet
med mätningarna av grundvattenn ivåerna i jord
dlagren har varit främst att följa upp
p funkd
stemet.
tionen av dräneringssys
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Figur 28. Pu
unkter för grun
ndvattennivåm
mätningar.

Två av obsservationsrörren, som va r belägna in
nom sanering
gsområdena (JW4, JW8) togs
bort underr 2008. Ytterligare tre rö
ör (C3, C8, JW6) överttäcktes i sam
mband med
d återställningsarbetena. Ett av dessa rö
ör (C8) ersatttes med ett annat närbeeläget rör (JW14).
Fr.o.m. aprril 2009 skerr således nivvåmätningar i den bergb
borrade brunnnen (201) och
o tre
observation
nsrör i jordlag
gren (JW12, JW14 och JW15).
J

10.4 Dränerings-, avlopps-, damm- occh länshålln
ningsvatten
Syftet med
d provtagning
g och analyys av dränerringsvatten har
h varit att mäta effektten av
saneringen
n, då ett av de
d mätbara m
målen var ko
opplat till drä
äneringsvattnnets beskaffe
enhet,
samt poten
ntiella emiss
sioner till fra mför allt Bra
aån om pum
mpningen avv dräneringsv
vatten
avslutas. Syftet
S
med provtagning o
och analys av avloppsvatten har variit att dokume
entera
beskaffenh
heten av det vatten
v
som a
avleds från området.
o
Fram till om
mbyggnaden
n av dränerin
ngssystemett under dece
ember 2005 (kapitel 7.6) togs
prov på dräneringsvat
d
ttnet i den tidigare pumpstationen (dräneringssbrunn SB9
9) och
avloppsvatten i en öv
verföringsled ning från dammen till det kommunnala avlopps
snätet
(provtagnin
ngspunkt i den s.k. kolfillterbyggnade
en). Efter om
mbyggnaden har båda proven
p
tagits i den nya pumpsttationen. Pro
ovtagningspu
unkternas läg
gen framgår aav Figur 29.
I samband med försök
ken att behan
ndla avlopps
svattnet med
d ozon underr maj – dece
ember
2008 (kapitel 8.8) togs
s prov föruto
om på dräneringsvattnet även på dett ozonbehan
ndlade
vattnet (som benämndes behandla
at avloppsvattten) och på icke behanddlat avloppsv
vatten
(prov som togs
t
direkt i dammen).
d
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Figur 29. Pro
ovtagningspun
nkter för dräne
erings, damm- och avloppsvatten.

Efter det att
a dammen hade fyllts ig
gen under fe
ebruari – ma
ars 2009 puumpas dräne
eringsvattnet dire
ekt till det ko
ommunala a
avloppsnätet. Från denna
a tidpunkt ärr dräneringsv
vatten
och avlopp
psvatten identiska, och prrov tas därför endast på dräneringsva
d
attnet.
Innan den nya pumpsta
ationen hade
e tagits i bru
uk togs prov på avloppsvvattnet ur en tappkran på tryyckledningen. Under ozo
onförsöket togs prov i dammen med teleskopisk skopa
direkt ur pumpsumparna
av plast. I övrigt har prov tagits d
a med drännkbar batterid
driven
pump. Provven har tagits som stickp
prov, men under en kortare period undder 2007 tes
stades
samlingsprrovtagning av dräneringssvattnet und
der tvåveckorsperioder. R
Resultaten visade
v
tydliga teckken på att nedbrytning a
av fenoxisyro
or skedde i uppsamlings
u
skärlet trots att
a det
förvarades i kyla, varförr metoden övvergavs.
Provtagningsfrekvensen före sanerringen var varannan
v
må
ånad, under saneringen 1 – 2
gånger perr månad och därefter en gång per må
ånad. Analys
serna har om
mfattat fenoxisyror,
miska param
klorfenoler,, klorkresolerr, dinoseb occh antimon. Analyser
A
av fysikalisk-ke
f
metrar,
metaller occh TOC har skett
s
på provv av dränering
gsvattnet två
å ggr per år ffr.o.m. 2005.
Flödesmätn
ningar har uttförts av såvä
äl dränerings
svatten som avloppsvatteen. Innan de
en nya
pumpstatio
onen hade ta
agits i bruk uttfördes mätn
ningar av drä
äneringsvatteenmängder genom
g
regelbunde
en avläsning
g av gångtid
dsmätare. Pumpkapacite
eten hade bbestämts ma
anuellt
genom mätning av tide
en för uppfylllnad av ett kärl
k med kän
nd volym. Avvloppsvattenm
mängderna besttämdes geno
om avläsning
g av summe
erande vatten
nmätare (i kkolfilterbyggn
naden)
efter varje pumptillfälle (pumpen sttartades och stoppades manuellt).
m
I dden nya pum
mpstanivågivare, finns summe
erande vatteenmätare på båda
tionen, därr pumparna drivs mot n
tryckledningarna som avläses
a
regellbundet (2-3 ggr per mån
nad).

ra04s 2011-02-17

109 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

Utöver flödesmätningarr har även ko
ontrollmätnin
ngar av vattennivån utförtts i pumpstattionen
ngsvatten med hjälp av kabelljuslod.. Likaså har vattennivån i dammen mätts
m
i
för dränerin
samband med
m
provtag
gning. Underr saneringen
n hade även
n en registreerande tryckg
givare
installerats för nivåmätn
ning i damme
en.
Under sane
eringen utförrdes även sttickprovsmätningar av flö
öden och tvåå analyser av
v länshållningsva
atten.

10.5 Sediment i Braån
Provtagning och analy
yser av sed
diment har utförts med syfte att bbedöma eve
entuell
ackumulation av emitte
erade föroren
ningar till Bra
aån. Prov ha
ar tagits i fyrra punkter i Braån
före (2005
5 och 2007)) och efter saneringen (juni 2009). Provtagninng har skettt som
stickprovtagning med en
e kolvprovta
agare i ca 10
0 punkter vid
d varje ställee, med ett pro
ovtagningsdjup på
p ca 0 – 20 cm under se
edimentytan.. Delprov från
n varje punktt har samma
anförts
till ett bland
dprov.
Analyserna
a har omfattat fenoxisyro
or, klorfenoler, klorkreso
oler, dinosebb, PCB, klorrerade
pesticider, dioxiner och metaller inkklusive antimon.

Figur 30. Pro
ovtagningspun
nkter för botte
ensediment i Braån.
B
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10.6 Bottenfauna i Braån
Undersökning av bottenfauna har u
utförts för be
edömning av effekter av emitterade föroref
ningar på vattenlevand
v
e organisme
er i Braån.
Bottenfaunan i Braån har undersö
ökts vid några tillfällen uppströms
u
ooch nedström
ms BT
Kemi, främ
mst under 197
77 – 1983. R
Resultaten sammanfattas
s bl.a. i en kkunskapssam
mmanställning avv Ekologgrup
ppen [Ref. 2
238] samt i ett
e examensa
arbete utförtt under 2003
3 [Ref.
241]. Fr.o.m
m. 1993 und
dersöks botte
enfaunan i Braån
B
i samb
band med deen löpande vattenv
kontroll som
m utförs av Saxån-Braån
ns vattenvårrdskommitté. Punkternass placering lä
ämpar
sig dock intte för bedöm
mning av föro
oreningspåve
erkan från BT
T Kemi-områådet.
Från och med
m 2006 und
dersöks botte
enfaunan två
å gånger om året vid två lokaler upps
ströms
och två lokkaler nedströ
öms BT Kem
mi-området (F
Figur 31) enligt kontrollprrogram samo
ordnat
med vatten
nvårdskomm
mitténs löpand
de kontroll. Vid varje lok
kal tas fem sparkprov och
o ett
kvalitativt sökprov.
s
Pro
oven konservveras i fält med
m etanol. Organismern
O
na sorteras ut
u och
art- eller gruppbestäm
g
ms på labora
atorium. Föro
oreningspåve
erkan bedöm
ms med utg
gångspunkt från artantal, förrekomst av rrödlistade oc
ch ovanliga arter samt bberäkning av
v olika
ersökningsme
etodiken följe
er SIS-metod
d SS-0281911.
föroreningssindex. Unde

Figur 31. Pro
ovtagningspun
nkter för botte
enfauna.

10.7 Meteorolo
ogiska observationer
Meteorolog
giska observ
vationer har utförts vid BT
B Kemi-området sedan juli 2005, när
n en
väderstatio
on upprättade
es väster om
m området, Figur 32. En
n 12 m hög mast uppfö
ördes i
anslutning till avloppsp
pumpstation en som öve
erför avloppsvatten frånn Teckomato
orp till
as avloppsre
eningsverk, F
Figur 33.
Landskrona
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Figur 32. Me
eteorologisk sttation samt mä
ät- och provta
agningsstationer för luft.

Figur 33. De
en meteorolog
giska mätstatio
onen.
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På masten finns monte
erat utrustning
g för mätning
g av följande
e meteorologgiska parame
etrar:


Vin
ndriktning, 12
2 meter ovan
n marknivå



an marknivå
Vin
ndhastighet, 12 meter ova
å



Temperatur, 12
2 meter ovan
n marknivå



Temperaturdiffe
erens, mella n två höjdniv
våer 11 – 2 meter
m



Lufftfuktighet, 2 meter ovan marknivå



So
olstrålning, 12
2 meter ovan
n marknivå



Luffttryck, 2 meter ovan marrknivå eller ca
c 30 m.ö.h.



Ne
ederbörd, 1 meter
m
ovan m
marknivå

Mätstatione
en, som bes
skrivs närma
are i Ref. 229
9, registrerar de meteoro
rologiska parrametrarna kontiinuerligt och lagrar data med en inte
egrationstid på 15 minutter. Den inby
yggda
dataloggern har en lag
gringskapacittet på omkring 1 månad vid lagring av 13 param
metrar
inklusive sttatusinformattion. Hämtnin
ng och lagrin
ng av data sk
ker normalt een gång per vecka
via GSM-m
modem. Vid dessa tillfä llen genomfförs även en
n översiktlig kontroll av data.
Insamling av
a data har skett
s
sedan år 2005 med
d en tillgängllighet på meer än 95%. Rådata
R
lagras i Sw
weco:s datam
miljö där backkup genomfö
örs dagligen. Tillsyn och sservice geno
omförs
årligen på samtliga
s
ingå
ående mätinsstrument ins
stallerade i mätstationen.
m
Den meteo
orologiska infformationen har använts till bl.a. spridningsberäkkningar av luftföroreningar occh lukt som underlag
u
för bedömning av saneringsaktivitetern a. Data har också
använts till bl.a. vattenfflödesbestäm
mning och av
vdunstningsberäkningar.
En samma
anställning av de mete
eorologiska observationerna t.o.m. december 2010
redovisas i Ref. 229.

10.8 Omgivning
gsluft
Utredninga
ar kring avgå
ång och sprid
dning av lufttföroreningarr utfördes unnder förbered
delseskedet och
h under den inledande de
elen av genomförandeske
edet (kapitel 7.11.2 och 8.2.5).
8
Med dessa
a undersökningar som u
underlag upp
prättades ettt program föör övervakning av
partikelspridning från sa
aneringsomrrådet som en
n del av kontrollprogramm
met för sanerringen
[Ref. 167].
d kontrollen var
v att dokum
mentera i villken utsträck
kning det skeedde spridniing av
Syftet med
partiklar frå
ån området under sanerringen. Enlig
gt programmet skulle reggistrerande instrui
ment för be
estämning av partiklar i lluft placeras
s ut på två pllatser i ansluutning till om
mrådet;
en vid den
n meterologis
ska statione
en och en ös
ster om saneringsområddet. Vid den förstnämnda sttationen skulle partiklar ffrån omgivande åkermark kunna beestämmas, medan
m
skulle kunna ge inform
mätningarn
na vid den sistnämnda
s
mation om haalter som ka
an nå
samhället. Vid dominerande vindrikktningar utgö
ör skillnaderr i halter meellan de två instrui
menten bid
draget från arrbetsområde
et. Enligt prog
grammet sku
ulle också annalyser av pa
artiklar
utföras vid några tillfällen under förrutsättning att tillräckliga stoftmängdeer kunde upp
psam-
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las. Analysser skulle ske
e med avsee
ende på fenoxisyror, din
noseb, klorfe noler, klorkresoler
och dioxine
er.
En av mättstationerna, en referenssstation benä
ämnd Pumps
stationen, pllacerades sy
ydväst
om arbetso
området intill den meteoro
ologiska stattionen (Figurr 32). Den anndra mätstationen,
benämnd Garvaren
G
(F
Figur 34), pla
acerades ca
a 400 m norrdost om arbbetsområdett. Den
andra stationen var enligt
e
progra mmet [Ref. 167] tänkt att placerass direkt öste
er om
arbetsområ
ådet. Den ny
ya placeringe
en tillkom på
å projektledningens förslaag, eftersom provtagningen då
d skulle kun
nna ske närm
mare bostads
sbebyggelse och ett närbbeläget dagh
hem.

Figur 34. Mä
ätstation för lu
uft (Garvaren).

Provtagning avseende
e partiklar u
utfördes med kontinuerligt registrerrande instru
ument,
TEOM 140
00, där provttagning skerr genom att partiklar me
ed en aerod ynamisk dia
ameter
större än 10 µm avskiljs
s före en ana
alysator. Med
d aerodynam
misk diameteer avses diam
metern
hos en sfärisk partikel med densite
eten 1 g/cm³, vilken har samma
s
fallh astighet i lufft som
den aktuellla partikeln oberoende av dennas
s verkliga sttorlek. Mätm
metoden ben
nämns
TEOM (Tap
pered Eleme
ent Oscillatin
ng Microbalan
nce). Princip
pen för dennaa är att partiklarna
avskiljs i in
nstrumentet på
p ett filter p
placerat på to
oppen av en oscillerandee ihålig glask
kropp.
Frekvensen
n hos den ih
håliga glaskro
oppen och filtret förändra
as proportionnellt mot män
ngden
partiklar på
å filtret. Ändrringen i frekvvens kan räknas om till partikelhalt. Denna tekn
nik ger
möjlighet att
a bestämm
ma små förä
ändringar äv
ven med korta provtagnningstider. För
F att
undvika va
ariationer förrorsakade a
av luftens fu
uktinnehåll hölls
h
temperaaturen över filtret
konstant vid 50°C.
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Mätvärden samlades in en gång per sekund och lagrade
es som meddelvärden öv
ver 15
minuter me
en för varje partikelmäta
ed hjälp av dataloggers,
d
are och en fö
för den mete
eorologiska mätsstationen. De
essa tömdes regelbundet och data överfördes,
ö
laagrades och bearbetades i en
e dator. Parrtikelmätning
garna startad
de 2007-09-10 och avsluttades 2008-0
09-14,
vilket innebär att de pågick
p
unde
er Kampanj 1 – 6. När mätningarnna avslutade
es var
saneringen
n således inte avslutad, m
men de preliiminära resultaten av då genomförda
a mätningar visa
ade på ingen
n eller låg på
åverkan. Det bedömdes därför
d
inte saannolikt att någon
n
påverkan skulle
s
ske under senare
e kampanjer. Utvärdering
g har skett ddels för hela
a mätperioden, dels
d
för tiden mellan 07 o
och 20 underr de dagar nä
är uttransport
rt har skett.
Provtagning avseende organiska ä
ämnen har skett
s
genom adsorption på en fast adsora
bent under två period
der, nämlige
en under tid
den 2008-04
4-14 – 06-005, som om
mfattar
Kampanj 1 och 2, och under tiden
n 2008-06-05
5. – 09-14, som
s
omfattaar Kampanj 3 – 6.
Provtagningen av feno
oxisyror, klorrfenoler, klorrkresoler och
h dinoseb om
mfattade äm
mnen i
gasfas och
h partiklar i PM10-fraktio
onen, medan provtagnin
ngen av diooxiner omfatttande
svävande stoft.
s
Provtagning av fenoxis
syror, klorfen
noler, klorkre
esoler och dinoseb
d
skeddde under den tid
vindriktning
gen var såda
an att en påvverkan från saneringsom
s
mrådet kundee förväntas ske vid
mätstation Garvaren. Samma
S
vindssektor använ
ndes för prov
vtagning vid mätstation PumpP
stationen, för
f att kunna
a jämföra på
åvisade halte
er vid mätsta
ation Garvarren med de halter
som eventu
uellt förekom
m utan att någ
gon påverkan från arbets
sområdet hadde skett.
För att styrra provtagnin
ngen vid mättstation Garv
varen bestäm
mdes vindrikttning och vin
ndhastighet med anemomete
er där vindrikktning bestäm
mdes med en
e vindflöjel vvars läge reg
gistrerades med en potentiometer. Vindh
hastigheten bestämdes ur
u givarens rrotationshasttighet.
Vid mätstattion Pumpsta
ationen styrd
des provtagn
ningen av sig
gnaler från deen meteorolo
ogiska
mätstatione
en.
Provtagning avseende dioxiner ske
edde kontinue
erligt under hela
h
provtagnningstiden oavsett
vindriktning
g.
Provtagning av partikla
ar och organ
niska ämnen i omgivning
gsluft utfördees endast i TeckoT
h således inte
e vid omlastn
ningsplatsen
n i Landskron
na hamn.
matorp och
De utförda mätningarna
a och de fram
mkomna res
sultaten redovisas i Ref. 2222. I kapite
el 12.7
en.
sammanfatttas resultate

10.9 Lukt
Luktunderssökningar utffördes unde
er förberedelseskedet (ka
apitel 7.11.22) och underr testsaneringen
n i inledninge
en av genom
mförandeske
edet (kapitel 8.2.3). Medd dessa unde
ersökningar som
m underlag upprättades
u
ett program
m för luktobs
servationer [R
Ref. 167]. ObserO
vationerna skulle utföra
as enligt sam
mma metodik och med samma personner som anlitades i
luktpanelen
n under förbe
eredelsefase
en. Enligt pro
ogrammet sk
kulle resultattet av luktobs
servationerna un
nderhand analyseras tillssammans me
ed meteorolo
ogiska data ssamt uppgiftter om
aktiviteter inom
i
arbetso
området. Un derlaget sku
ulle användas för att anppassa aktivite
eterna
inom arbetssområdet, så
å att luktoläg
genheterna begränsades.
b
.
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10.9..1

Luktobservationer i Teckomat orp

Luktpanele
en bestod av fem persone
er som gjorde noteringar om BT Kem
mi-lukt under perioden 15/4 2008 till 30/4 2009, d.v.s. under samtlliga kampanjjer. Notering ar gjordes va
anligtvis två gån
nger per dag med följand
de indelning:: ingen - sva
ag - tydlig - kkraftig lukt. ObserO
vationerna antecknades efterhand i ett protoko
oll. Luktnoterringar gjordees främst vid hemmen (Figurr 35), men om
m någon i pa
anelen notera
ade lukt på annan
a
plats aantecknades
s även
detta. Note
eringar gjorde
es också om
m annan typ av lukt (t.ex. från gödsell) förekom oc
ch om
luktobserva
atören var bo
ortrest.
och från verrksamhetsutö
Klagomål om
o lukt från allmänheten
a
övare inom ddet södra om
mrådet,
som framfö
ördes till pro
ojektledninge
en, noterades
s också. Luk
ktstyrkan ka raktäriserade
es vid
dessa tillfällen generelltt sett som sta
ark.

Figur 35. Karta
K
över Tec
ckomatorps tä
ätort med bostäderna för de fem deltag
agarna i luktpanelen
markerade med
m Lukt A – E.
E

De utförda luktobservationerna i Te
eckomatorp och en utvärrdering av frramkomna re
esultat
k
12.8.1
1 redovisas en
e sammanfa
attning av obbservationern
na.
redovisas i Ref. 225. I kapitel
10.9..2

Luktobservationer i Landskron
na

I samband
d med omla
astningen i Landskrona hamn note
erades väde rförhållanden
n och
luktstyrkan två gångerr per dag (fö
örmiddag oc
ch eftermidda
ag) på inleddningsvis åttta och
mpanj 3 nio platser inom
m Landskrona
a hamn och i dess näroområde (Figu
ur 36).
fr.o.m. Kam
Luktstyrkan
n bedömdes i en sex gra
adig skala (0
0 – 5, där 0 svarade moot ingen lukt och 5
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mycket sta
ark lukt). Observationerrna utfördes
s av miljöko
ontrollanten, som antecknade
uppgifterna
a i dagbok.

Figur 36. Lu
uktstationernas
s (1-8) placerin
ng i Landskron
na hamn. Luk
ktstation 9 var belägen vid RådR
huset i centrrala Landskron
na (utanför ka
artbilden).

Luktobservvationerna re
edovisas i kon
ntrollrapporte
er för Landsk
krona hamn [Ref. 197 – Ref.
R
207]. I kapiitel 12.8.2 redovisas en ssammanfattn
ning av obserrvationerna.

10.10
0 Buller
Av skäl som
m redovisas i kapitel 8.10
0.4 utfördes inga bullermätningar.

10.11 Spill av jorrd i samban
nd med tran
nsporter och
h omlastning
g
I kapitel 8.1
10.2 redovisa
as vilka skyd
ddsåtgärder som
s
vidtogs för att begräänsa spridnin
ng av
förorenad jord genom spill
s och dam
mning.
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I Teckomattorp fanns en miljökontro
ollant på plats hela tiden
n under lastnningskampan
njerna.
Miljökontro
ollanten och entreprenöre
ens arbetsle
edare överva
akade att lasstbilarna som
m lämnade arbettsområdet va
ar rengjorda o
och täckta.
I Landskro
ona hamn var
v en miljö
ökontrollant närvarande
n
vid varje uttlastningskampanj
mellan ca kl 08.00 – 17.00. Miljö kontrollanten
n övervakade lossningenn av lastbila
ar och
lastningen av fartyg, vilket omfattad
de kontroll av
v spill av föro
orenade jord massor på körytor
k
inom kajen
ns närområd
de och vid u
uppsamlings
stråget vid fa
artyg och kaajkant, samtt vilka
åtgärder so
om vidtogs i händelse a
av spill. Des
ssutom utförrdes luktobseervationer (k
kapitel
10.9.2). Fö
örslag till förb
bättrande åtg
gärder gällan
nde lukt och spill lämnadees när det ansågs
befogat. Nå
ågon provtag
gning utförde
es inte på pla
atsen.
Iakttagelse
er och even
ntuella åtgärrder noterad
des löpande i dagbokssanteckninga
ar och
arbetet foto
odokumenterrades.
I kapitel 12
2.10.2 redovis
sas en samm
manfattning av
a observatio
onerna.

10.12
2 Rapporterring
Miljökontro
ollrapporter upprättades
u
e
efter varje sa
aneringskam
mpanj i både Teckomatorrp och
Landskrona
a [Ref. 197 – Ref. 207]. Dessa rappo
orter som up
pprättades di rekt efter avslutad
kampanj be
eskrev kortfa
attat vilka arb
beten som hade utförts samt
s
vilka iakkttagelser av
vseende bl.a. lukkt och spill av
v jord som ha
ade gjorts sa
amt vilka prov
vtagningar soom hade utfö
örts.
Därutöver upprättades
s en rad ra
apporter oc
ch sammans
ställningar ööver resultatt från
akning gällan
nde bl. a. vattten, luftemis
ssioner, vilka beskrivs närrmare i kapittel 12.
miljööverva

10.13
3 Avvikelserr
Miljööverva
akningen harr i huvudsak skett i enligh
het med miljö
ökontrollproggrammen. An
npassning av pro
ovtagningsfre
ekvens och a
analysomfatttning har dock skett medd hänsyn till saneringsarbete
ets framdrift och vad so m har framk
kommit unde
er arbetets ggång. Framfför allt
gäller detta
a vattenprovttagningen, so
om glesades
s ut under pe
erioder när saaneringsaktiv
viteter
inte pågickk. En närmarre redovisnin
ng av avvike
elser i vatten
nkontrollen gges i en sam
mmanfattande rapport för vatttenkontrollen
n under perio
oden 2005 – 2010 [Ref. 2231].
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11

Sanerings
sresultat
I kapitel 8.11 redovisa
as saneringsskontrollens utförande och omfattninng. I detta kapitel
k
redovisas resultaten
r
av
v den kontro ll av omhänd
dertagna ma
assor samt scchaktbottnarr och slänter som
m utfördes i Teckomatorp
T
p. Dessutom
m redovisas tidigare erhålllna analysre
esultat
av jord som
m kvarlämnad
des inom de icke sanera
ade delarna av
a norra områ
rådet. Vidare redovisas resultat av den kontroll som
m utfördes av
a behandla
ade massor. Kapitlet om
mfattar
nderkapitel:
följande un


Om
mhändertagn
na massor occh förorening
gar



Kvarlämnade fö
öroreningar



Behandlingsres
sultat



Åte
erfyllnad



Sammanställning av mängd
der

ssor och förroreningar
11.1 Omhändertagna mas
11.1..1

Jord

edovisas en sammanställlning av:
I bilaga 2 re


Mä
ängd jord som
m omhänderrtogs under de
d olika kamp
panjerna inkll. testsanerin
ngen



Analysresultat av samlingssprov tagna ur borttransporterade massor und
der de
erna
olikka kampanje



Beräknad mäng
gd förorening
gar



Bedömd härkomst av masssor och förorreningar fördelat på saneeringsområde
e A, B
och
h C samt söd
dra området

Under varje
e kampanj borttransporte
erades i storleksordninge
en 6 – 7 000 ton massor,, utom
under den sista då dryg
gt 10 000 ton
n borttranspo
orterades och då tre båtaar stod tillförffoganderna bestäm
mdes av båte
ens storlek och
o av det rådande
r
vatttendjupet i LandsL
de. Mängd
kronas ham
mn. Den totala mängden borttransporrterade mass
sor från norraa området up
ppgick
enligt kapittel 8.8 till 78 650 ton in
nklusive testtsaneringen (1 909 ton) och masso
or från
södra områ
ådet (ca 1 20
00 ton).
Mängden borttransport
b
terade förore
eningar har beräknats
b
för olika arbets
tspass (förmiddag,
eftermiddag
g och kväll) med
m utgångsspunkt från påvisade
p
haltter i samlingssprov tagna under
respektive pass samt en uppska
attad fördeln
ning av totalmängden innvägd jord under
kampanjen
n. Eftersom in
nvägd mäng
gd jord även innehåller va
atten, medann analysresu
ultaten
anges i torrrvikt har män
ngden förore
eningar beräk
knats enligt fö
öljande:


Mä
ängd förorening (kg) = Inväg
gd vikt jord (to
on) *TS (%) * halt
h föroreningg (mg/kg TS) / 1000,
därr TS = torrsubs
stans



Jorrdens skrymd
ddensitet up pgår till 2,0 ton/
t
m3.

ra04s 2011-02-17

119 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx



Mä
ängdberäknin
ngarna base
eras på mede
elvärdet av de
d torrsubstaanshalter som har
besstämts vid samtliga
s
jord
danalyser un
nder respektive kampanj (vanligtvis omkring
80%
%)



Vid
d halt under rapportering
gsgränsen an
ntas halten uppgå
u
till haalva rapporte
eringsgrä
änsen

En summering av mäng
gderna redovvisas i Tabell 9.
Tabell 9. Sa
ammanställnin
ng av mängde
er (avrundade värden) från olika delområåden. Mängden föroreningar ang
ges i kg.
Norra omrrådet
A

B

C

Totalt norra
ra

Södrra
områd
det

30 400
4

4
44 600

2 500

77 500

1 200

Fenoxisyrorr

64
40

1 500

160

2 300

21

Klorfenol

76
60

2 400

130

3 300

8,8

Klorkresol

79
90

1 300

56

2 200

13

Dinoseb

1,2

130

0,096

130

0,05
50

Dioxin

0,00
088

0,16

0,0020

0,17

0,00040

Antimon

1 400

2 800

130

4 300

51

Jord (ton)

Av tabellen
n framgår att
a ca 77 500
0 ton förore
enad jord tra
ansporteradees bort från norra
området, varav närmarre 60% från område B. Mängden
M
föro
oreningar, rääknat som su
umma
fenoxisyrorr, klorfenolerr och klorkre
esoler, som bortfördes
b
up
ppgår till ca 7 800 kg. HuvudH
delen utgö
örs av klorfenoler (ca 42
2%), medan resterande mängd förddelas ungefä
är lika
mellan feno
oxisyror och klorkresolerr. Merparten
n av föroreningarna härröör från områ
åde B.
(ca 65 – 70%
7
av feno
oxisyror, klo rfenoler, klo
orkresoler oc
ch antimon). För dinoseb och
dioxiner gä
äller att praktiskt taget he la mängden härrör från område
o
B.
11.1..2

Övrigt a vfall

Metallskrott, trä och pla
ast sorterade
es ut från jordmassorna. Materialet ttvättades på
å spolplattan och
h förvarades därefter i co
ontainrar ino
om området. En containeer metallskro
ot och
en containe
er brännbartt (trä och pla
ast) transportterades vid vardera
v
två ttillfällen till avfallsmottagare (LSR i Land
dskrona). To
otalt uppskatttas mängden
n metallskrott till mindre än 10
ton och mä
ängden bränn
nbart till mind
dre än 5 ton..
Även större
e betongdela
ar sorteradess ut med hjä
älp av grävm
maskin. Minddre betongklu
umpar
och tegel följde
f
jordma
assorna till b
behandlingsa
anläggningen
n. Utsorteradd betong tvätttades
på spolplattan och användes däre
efter till återrfyllnadsmate
erial inom deet norra om
mrådet.
Omfattning
gen var myck
ket ringa.
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11.2 Kvarlämna
ade föroren
ningar
Föroreningar har kvarlä
ämnats på fö
öljande ställen inom det norra områdeet:


Schaktbottnar och
o -slänter inom sanera
ade områden
n



Sediment i dam
mmen



Un
nder tillfälligt massupplag



Övvriga, ej sane
erade område
en

I följande kapitel
k
redov
visas resulta
aten från und
dersökningarr och kontrooller av dessa delområden. Avslutningsv
A
vis redovisass även resu
ultat från und
dersökningaar som har utförts
u
inom rampe
erna för GC--broar söder och öster om
m det norra området.
o
11.2..1

Schaktb
bottnar och -slänter

I bilaga 3 redovisas
r
res
sultaten av d
den kontroll av
a schaktbottnar och -släänter som utffördes
under sane
eringen. I bila
aga 4 redovissas kontrolly
ytornas utbre
edning. I bilaggorna har ko
ontrollytorna klasssificerats i fö
örhållande tilll de bedömn
ningsgrunderr som tillämppades under saneringen (Tab
bell 5, kapitel 6.3), som b
baserades på
å platsspecifiika riktvärdenn.
I den övervvägande dele
en av kontrolllytorna unde
erskrids resp
pektive riktvä rde. I enstak
ka ytor
överstiger halterna doc
ck riktvärdet med mer än 5 gånger (rö
öda ytor), fraamför allt i sc
chaktslänter mott söder inom
m område A. Fenoxisyrorr är den förorening som i klart flest fa
all har
kvarlämnatts i halter öv
ver riktvärdett (35%). I 16
6% av ytorna
a överstiger ffenoxisyreha
alterna
riktvärdet med
m en faktor 2 eller högrre.
Dioxiner analyserades endast sticckprovsvis. Halterna
H
i de
e analyseradde proven underu
skrider i sa
amtliga fall det
d platsspeccifika riktvärd
det. Det kan dock inte uuteslutas att halter
över riktvärdet förekom
mmer. I så fa
all är det sa
annolikt att de förekomm
mer inom ytor med
höga halterr av klorfenoler och klorkkresoler.
För antimo
on togs det inte fram åttgärdsmål inför sanering
gen. Merpartten av schak
ktbottnarna och -slänterna innehåller
i
do
ock låga ha
alter (<10 mg
g/kg TS), m
men i enstaka ytor
1
mg/k
kg TS. Höga
a halter av antimon
a
före
ekommer ävven inom yto
or där
halter på 10-tals
halterna avv övriga föro
oreningar är låga. Det bö
ör framhållas
s att samtligaa antimonanalyser
som har utfförts under saneringskon
s
ntrollen baseras uppslutning med kunngsvatten.
av förorenin
I Tabell 10
0 redovisas medelhalten
m
ngar i samtlig
ga schaktboottnar och -sllänter.
Som jämfö
örelse redovis
sas även me
edelhalterna i bortförda massor.
m
I tabbellen anges
s även
förhållande
et (kvoten) mellan
m
kvarvvarande hallter och halter i bortförrda massor. Som
framgår avv tabellen är medelhalterrna i schaktb
bottnar och -slänter
ca 110% eller läg
gre än
halterna i de
d bortförda massorna.
m
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Tabell 10. Medelhalter
M
i sc
chaktbottnar o
och -slänter sa
amt i borttrans
sporterade maassor. Halter i mg/kg
TS, utom förr dioxin som anges
a
i ng/kg T
TS (WHO TEQ
Q).
Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

Dioxin

An
ntimon

Schaktbottnar och -slänter

1,7

2,8

3,2

0,18

51

8,3

Bortförda ma
assor

36

49

33

1,8

2 500

69

0,05

0,06

0,10

0,10

0,02

0,12
0

Kvot

Som framg
går av bilaga
a 3, där med elhalterna i schaktbottna
ar och -slänte
ter även redo
ovisas
rådena sepa
för de tre saneringsom
s
arat, finns de
et skillnader mellan områådena. Inom saneringsområd
de A är halterna av fenoxxisyror, klorfe
enoler och diinoseb klart högre, vilkett beror
på kvarläm
mnade föroren
ningar i fram för allt de sö
ödra schaktslänterna.
som har kvvarlämntas i schaktbottnar och -slännter har berä
Mängden föroreningar
f
äknats
med följand
de förutsättningar:


Mä
ängdberäknin
ng har skett för varje delyta (schaktb
botten- och --slänt) för sig
g, varefte
er delmängd
derna har sum
mmerats



Ha
alterna i scha
aktbottnarna är represen
ntiva ner till 0,5
0 m djup uunder bottennivån.
Dä
ärunder antas halterna vvara klart lä
ägre och föro
oreningarna under detta
a djup
bed
döms inte ge
e väsentliga bidrag till mä
ängderna. Mängden
M
jordd inom varje delyta
uppgår till 0,5 (m) * ytan (m
m2)



Ha
alterna i scha
aktslänterna är represen
ntativa från schaktkrön
s
tiill 4 m djup under
dettsamma. Mä
ängden jord har beräkna
ats som 4 (m
m) * den hoorisontella yttan av
sch
haktväggen / 2. Tvärsnittten av slänte
erna antas så
åledes vara trriangulära



Jorrdens skrymd
ddensitet up pgår till 2,0 ton/
t
m3



Torrsubstansha
alten uppgårr till vad som har bestämtts vid jordanaalyserna



Vid
d halt under rapportering
gsgränsen an
ntas halten uppgå
u
till haalva rapporte
eringsgrä
änsen



Ino
om sanerings
sområdena ffinns några ytor
y där schaktbottenkonttroll inte har utförts
u
(billaga 4). Inom
m dessa om
mråden har saneringsomr
s
rådet successsivt utvidga
ats, då
föroreningar ko
onstaterats i schaktväggarna. Sane
ering har uttförts till dju
up där
föroreningshaltterna har be
edömts vara låga. För dessa
d
bottennytor har ha
alterna
erna i samtliga övriga botttenytor
anttagits uppgå till medelvärrdet av halte

Resultatet av mängdbe
eräkningarna
a redovisas i Tabell 11. För
F dioxin ärr analysunde
erlaget
dock för lite
et för mängdberäkningar..
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Tabell 11. Beräknade
B
förroreningsmäng
gder (kg) som
m har kvarläm
mnats i schakttbottnar och -slänter
samt den tottala mängden bottransporte
erade förorenin
ngar.
Saneringsom
mråde

Fenoxisyror

K
Klorfenoler

Klorkresolerr

Dinoseeb

Antim
mon

A

28

43

27

3,6

89

B

8,2

14

24

0,65

66

C

0,61
0

1,1

1,2

0,0244

2,,2

37

58

53

4,3

15
58

2 300

3 300

2 200

130

4 300
3

1,6

1,7

2,4

3,2

3,,5

Σ Kvarlämna
at
Σ Bortfört
Kvarlämnat (%)

Mängdberä
äkningarna visar
v
att ca 4
40% av kvarrvarande föro
oreningar avv fenoxisyrorr, klorfenoler och
h klorkresole
er utgörs avv klorfenoler, vilket är samma andeel som i borrtförda
massor. I de bortförda massorna
a fördelades
s resterande
e mängd unngefär lika mellan
m
fenoxisyrorr och klorkre
esoler (ca 30
0% var). I de
e kvarlämnad
de massornaa är andelen
n klorkresoler stö
örre (ca 35%
%) och andele
en fenoxisyro
or mindre (ca
a 25%).
Sammanfa
attande bedö
ömning
Med utgångspunkt från
n ovan redovvisade beräkningar av bo
orttransporterrade och kva
arlämnade mäng
gder beräkna
as den samllade föroreningsreduktionen inom dee sanerade områdena uppgå till 96 – 98
8%. Detta gä
äller för samttliga i Tabell 11 redovisadde ämnen. BeräkB
ningarna grundas på ettt förhållande
evis stort ana
alysunderlag, men det finnns en rad os
säkerheter i underlaget, fram
mför allt vad g
gäller samlingsprovens re
epresentativiitet. Bedömn
ningen
a reduktione
en uppgår tilll mer än 95%
%.
görs dock att
Analysunde
erlaget för dioxiner medg
ger inte män
ngdberäkning
gar, men diooxiner samva
arierar
väl med klo
orfenoler och
h klorkresole
er (kapitel 6.3), varför red
duktionen avv dioxiner be
edöms
vara av sam
mma storleks
sordning som
m för dessa ämnen.
ä
Störst föro
oreningsmäng
gder kvarläm
mnades inom
m område A,
A varför redduktionen är lägre
inom detta område jäm
mfört med de båda andra. Särskilt märrkbart är dettta för dinose
eb, där
75% av urrsprungsmän
ngden återfi nns i kvarlä
ämnade mas
ssor. Saneriingskontrolle
en har
visat att din
noseb föreko
ommer endasst som punkttvisa eller my
ycket avgrännsade föroren
ningar
till skillnad från de övriga förorenin
ngarna som har
h större sp
pridning. Männgdberäknin
ngarna
för dinoseb
b är därför osäkra.
o
Det ä
är dock tydligt att merpa
arten av dinooseb har på
åvisats
och omhän
ndertagits ino
om område B, varför kva
arlämnad mä
ängd inom oområde A be
edöms
vara av und
derordnad sttorlek i förhå llande till urs
sprungsmäng
gden inom deet norra området.
Beträffande
e område A kan nämnass att det utg
gör en del av
v tidigare daamm som fylldes i
mitten av 1970-talet
1
med
m slam och
h bottenmas
ssor från de tidigare dam
mmarna inom
m den
västra dele
en av det no
orra område t. Utfyllnade
erna påbörjad
des inom deen norra delen av
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dammen. Vid
V sanering
gen under sllutet av 1970
0-talet fyllde
es resterandee del av dam
mmen
med rivning
gsmassor sa
amt med vad
d som bedöm
mdes vara måttligt
m
föroreenade jordm
massor
från södra området [Ref. 155]. Rivvningsmasso
orna placerad
des inom deen södra dellen av
dammen (d
d.v.s. söder om
o område A
A.).
Sedimen
nt i damme n

11.2..2

Inför igenfyyllnad av dam
mmen togs p
prov på bottensedimente
en [Ref. 56]. Analysresultaten,
som finns redovisade i bilaga 5, vi sade på tydligt förhöjda halter av diooxin och anttimon,
medan haltterna av övriga ämnen va
ar låga.
Totalmängd
den föroreningar i sedim
menten (ca 1 600 m3) har uppskattatss grovt till högst ca
0,5 kg feno
oxisyror, 1 mg
m dioxiner och 50 kg antimon. Se
edimenten kkvarlämnade
es och
övertäcktess med ren jord efter go
odkännande av länsstyre
elsen. Att taa bort sedim
menten
bedömdes ge mycket liten effekt på
å reduktione
en av den tottala föroreninngsmängden
n inom
ndevis mycke
et hög kostna
ad.
området tilll en förhållan
11.2..3

Jordlage
er under de
et tillfälliga upplaget
u

Under perio
oden decem
mber 2008 – a
april 2009 sk
kedde tillfällig
g lagring av ca 8 000 ton
n förorenade ma
assor inom en ca 1 000 m 2 stor yta söder
s
om om
mråde A, Figuur 18 (kapite
el 5.10
och 8.4).
I enlighet med
m
länsstyrelsens besllut togs prov
v från den avbanade ytaan under upplaget
efter det attt massorna hade transp orterats bortt. Provet togs
s som ett saamlingsprov beståb
ende av drrygt 10 delprrov från 0 – 0,15 m djup
p uttagna slu
umpvis över hela ytan AnalysA
resultaten redovisas
r
i bilaga
b
5 unde
er benämning
gen Massupp
plag.
Analysresu
ultaten visar tydligt förhöjjda förorenin
ngshalter i fö
örhållande tilll vad som tid
digare
påvisats i ytjord
y
inom området.
o
Förroreningarna
a bedöms därför härröra ffrån rester av
a den
lagrade jorrden, som intte kom att sa
amlas upp vid
v borttransp
porten trots aatt avbaning
g hade
skett till niivå som bed
dömdes mottsvara tidiga
are markyta. Eftersom bborttransporten av
upplaget skedde
s
unde
er den sista kampanjen fanns inte möjlighet attt ta hand om det
förorenade
e ytskiktet.
Någon upp
pföljande pro
ovtagning utffördes inte för
f att avgränsa föroreninngarna i pla
an och
djup, men djupet bedöm
ms inte överrstiga 0,2 m, vilket innebär att mängdden förorena
ad jord
3
ämnades inte
e överstiger 2
200 m eller ca
c 400 ton.
som kvarlä
Mängden kvarlämnade
k
föroreninga r inom uppla
agsytan beräknas som höögst uppgå till:


Fenoxisyror

2,7 kg



Klo
orfenoler

2,6 kg



Klo
orkresoler

1,3 kg



Din
noseb

0,14 kg
g



Antimon

g
0,75 kg
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Ytan där up
pplaget var placerat
p
täckttes senare med
m 0,5 – 5 m ren jord.
11.2..4

Jordlage
er inom övrriga delar av
v norra omrrådet

Inom de ejj sanerade delarna
d
av n
norra området finns jord
danalyser fråån tidigare utförda
u
undersökniingar. En sa
ammanställn ing har gjorrts av analys
ser utförda från år 2000 och
framåt, vilkken redovisas
s i bilaga 5. P
Provtagnings
spunkternas lägen redoviisas i bilaga 6.
I huvudstud
dien [Ref. 15
55] redovisa
as en beskriv
vning av mas
ssförflyttninggar och utfylllnader
som utförd
des inom no
orra områdett från slutet av 1970-talet och fram
måt. Den vis
sar att
området sö
öder om den tidigare lakvvattendammen fylldes utt i omgångarr med avjämningsmassor samt rivningsm
massor från fabriken. De
elar av detta område harr sanerats genom
g
urgrävninga
ar inom omrråde A. San
neringen avslutades i anslutning till uutfyllnaderna
a med
rivningsavffall. Skälet till detta var a
att sanering av
a områden med rivningssavfall skulle
e vara
komplicera
ad och dyrbar, och sanno
olikt inte sku
ulle kunna motiveras medd hänsyn till miljönyttan.
Då den hisstoriska bak
kgrunden tyd
der på att om
mrådet söde
er och straxx väster om saneringsområd
de A innehåller högre föro
oreningshalter än övriga delar av norrra området har
h en
uppdelning
g gjorts av de
e ej sanerade
e delarna av norra områd
det i två deloområden (D och
o E)
enligt Figurr 37.

Figur 37. Ind
delning av områden med kvvarvarande förroreningar inom
m norra områddet.

Medelhalte
erna inom de
e två område
ena D och E redovisas i bilaga 5. Föörutom det aritmea
tiska mede
elvärdet redo
ovisas även UCML95-värdet2. Vid de
en konfidenssnivå som va
alts är
sannolikheten att det sa
anna medelvvärdet överskrider UCLM
M värdet 5%. UCLM har beräkb
2

UCLM (Upper Confide
ence Limit off the Mean) är
ä en uppska
attning av konnfidensinterv
vallet
för det sanna medelvärrdet.
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nats med hjälp
h
av Pro
oUCL Ver 4.0
0. Programm
met utför ett antal möjligga beräkning
gar för
fyra olika fördelningsty
f
yper (normal,, lognormal, gamma och
h icke param
metrisk fördelning),
med hänsyyn taget till varierande
e rapporterin
ngsvärden, och
o
föreslårr den lämpligaste
beräkningssmetoden.
Det är främ
mst för klorfenoler som de
et finns unde
erlag att göra
a meningsfu lla beräkning
gar av
medelvärde
ena. För övrriga ämnen är analysunderlaget alltfför begränsaat, utom möjjligtvis
för fenoxisyyror. Som fra
amgår av billagan uppgå
år det aritmettiska medelvvärdet av klo
orfenoler inom område D till 2,3 och ino
om övriga de
elar till 0,45 mg/kg TS. UCLM95-vä
ärdena
6 respektiv
ve 0,50 mg/kg
g TS.
uppgår till 6,8
Om man även
ä
inklude
erar påvisad
de halter i schaktslänter
s
r som gränssar mot san
nerade
områden ökar
ö
beräknin
ngsunderlage
et. Detta börr då ge en öv
verskattning av medelvä
ärdena
då schaktsslänterna grä
änsar direkt m
mot de sane
erade, d.v.s. de mest föro
rorenade, om
mrådena. Resulta
atet av beräk
kningarna red
dovisas i Tab
bell 12.
Tabell 12. Medelvärden
M
av
a klorfenoler inom område D och E (exk
klusive resp. innklusive värde
en från
schaktslänte
er). Halter i mg
g/kg TS.
Typ av
medelvärde

Område D

Områdde E

Exkl. schaktslänter

In
nkl. schaktslän
nter

Exkl. sc
chaktslänter

Inkl. schaktslänter

Arimetiskt

2,3
3

4,8

0,45
0

0,71

UCML95

6,8
8

14

0,50
0

1,0

Med analysserna av sch
haktslänterna
a medräknad
de erhålls ung
gefär två gånnger högre medelm
värden jäm
mfört med om
o enbart p
provpunkter utanför scha
aktslänterna medtas i beräkb
ningarna. Detta
D
gäller fö
ör båda områ
rådena. Det är
ä därför troligt att det ”saanna” medelv
värdet
ligger någo
onstans mellan dessa vä
ärden (aritme
etiskt medelv
värde inom sspannet 2,3 – 4,8
och UCLM9
95-värde ino
om spannet 6
6,8 – 14 mg/k
kg TS).
Medelhalte
en av klorfenoler i bortförrda massor från område A uppgick tilll ca 30 mg/k
kg TS.
Uppgifter om
o utfyllnade
erna och utfförda provta
agningar ger belägg för att halterna inom
område D är klart lägre
e än inom o mråde A. Do
ock torde skillnaden till ddet lägsta (a
aritmetiska) med
delvärdet 2,3
3 mg/kg TS vara alltförr stor, meda
an skillnadenn mot det högsta
h
(UCLM95) värdet torde
e vara alltför lliten. Ett rimligt antagand
de är därför aatt medelvärd
det för
klorfenoler inom område D ligger in
nom intervalle
et 5 – 10 mg/kg TS. Ytjorrden ner till ca
c 1m
djup innehå
åller dock vä
äsentligt lägrre halter, ung
gefär i nivå med halternaa inom områ
åde E.
Inom område E bedöms medelhalte
en av klorfen
noler ligga ino
om intervalleet 0,5 – 1,0 mg/kg.
m
För mängd
dberäkningarrna antas att medelhalten
n av klorfeno
oler inom om
mråde D uppgår till
7 mg/kg TS
S från 1 m djup.
d
För om råde E och den
d översta metern inom
m område D antas
att medelvä
ärdet uppgårr till 0,7 mg/kkg TS.
När det gä
äller fenoxisy
yror och klorkkresoler bed
döms en rimlig skattning av medelvä
ärdena
kunna byg
gga på kons
staterad förd elning av fö
öroreningsha
alter inom saanerade om
mråden
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(d.v.s. ca 40%
4
klorfeno
oler och ca 3
30% av varde
era fenoxisyrror och klorkkresoler). Om
m man
utgår från denna
d
fördelning och att klorfenolhaltterna i mede
eltal uppgår ttill 7 respektiv
ve 0,7
1,0 mg/kg TS
T fås avrun
ndade medel halter enligt Tabell 13.
Tabell 13. Bedömda
B
med
delhalter (mg/kkg TS) av feno
oxisyror, klorfe
enoler och kloorkresoler inom
m olika
jordjup inom
m område D oc
ch E.
Ämnesg
grupp

Område D (<1 m)

Område D (>
>1 m)

Område E

Fenoxisyror

0,5

5

0,5

Klorfenoler

0,7

7

0,7

Klorkresolerr

0,5

5

0,5

Mängden föroreningar
f
inom de två
å delområdena har beräknats enligt följande föru
utsättningar:


Föroreningar fö
örekommer n
ner till nivån +23,0, vilkett motsvarar cca 5 m djup under
tidiigare markytta (ca 28 000
0 m3 inom område
o
D oc
ch ca 170 0000 m3 inom övriga
ö
dellar). Antagandet basera
as på att ha
alterna inom de saneradde områden
na var
vässentligt lägre
e under nämn
nda nivå än ovanför
o



3
Jorrdens skrymd
ddensitet up pgår till 2,0 ton/m
t



Torrsubstansha
alten uppgårr till medelvärdet av torrsubstanshalteerna i analys
serade
ov (ca 81%)
pro

Beräkningssresultaten re
edovisas i Ta
abell 14.
Tabell 14. Beäknade
B
mä
ängder (kg) a
av kvarlämnad
de fenoxisyror (Fx), klorfennoler (Kf) och
h klorkresoler (Kk)
k) inom område
e D och E. Su
ummor anges med avrundad
de värden.
Vo
olym (m3)

F
Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoller

Σ Fx+Kff+Kk

D (0 – 1 m)

2 800

2

3

2

10

D (1 – 5 m)

25 200

204

286

204

700
0

Σ D (0 – 5 m)
m

28 000

206

289

206

700
0

E (0 – 5 m)

172
1 000

139

195

139

500
0

ΣD+E

200
2 000

350

500

350

1200
0

Områd
de

I ovanståen
nde beräknin
ngar har inte
e analysvärd
den från sediiment i damm
men och jord
dlager
under det tillfälliga
t
upp
plaget beakta
ats, då förore
eningsmängderna i desssa massor (k
kapitel
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11.2.2 och 11.2.3) är försumbara
f
i förhållande
e till de totala föroreninggsmängderna
a som
mnats inom det
d norra om rådet.
har kvarläm
Totalt ca 1 200 kg feno
oxisyror, klorffenoler och klorkresoler
k
beräknas sååledes ha kva
arlämnats inom det
d norra om
mrådet. Efters
rsom ca 7 80
00 kg föroren
ningar av desssa ämnen beräkb
nas ha bo
ortförts (kapitel 11.1.1) h
har den urs
sprungliga mängden
m
förooreningar så
åledes
uppgått till ca 9 000 kg..
För övriga föroreningarr (dinoseb, d
dioxin och an
ntimon) sakn
nas underlagg för beräkniing av
kvarvarand
de mängder.
11.2..5

Jordlage
er inom övrriga delar av
v efterbehandlingsomrrådet

I bilaga 5 och 6 redovisas även uppgifter frå
ån provtagningspunkter utanför det norra
området. Dessa
D
punkte
er är lokalise
erade till två områden, ettt öster om S
Söderåsbana
an och
ett söder om
o Rååbanan, där utfyyllnader har utförts införr byggnationn av GC-bro
oarna.
Undersökningarna som
m har utförts på dessa platser har om
mfattat analyyser av klorfe
enoler
och till visss del fenoxis
syror. Endasst mycket låg påverkan har noteratss. Redan i huvudh
studien [Re
ef. 155] bedö
ömdes dessa
a områden in
nte vara påve
erkade av förroreningar från BT
Kemi i någo
on betydande grad.

11.3 Behandlin
ngsresultat
Vid Bilfinge
er Bergers behandlingssanläggning i Bremen analyseradess den behan
ndlade
ångar. I enliighet med kontraktshanddlingarna utffördes
jorden efte
er olika beha
andlingsomgå
analyser med
m
avseend
de på fenoxxisyror, klorffenoler, klork
kresoler, dinnoseb och dioxin.
d
Även masssorna från tes
stsaneringen
n analyserades i Holland i samma om
mfattning.
I Tabell 15
5 redovisas en
e sammansställning av analysresulta
a
at som har tiillhandahållitts från
behandling
gsföretagen samt
s
den m
mängd jord som
s
analyse
en avser. I ttabellen redo
ovisas
även önskvvärd halt och
h maxhalt efte
er behandling enligt konttraktshandlinngarna.
Som framg
går av tabellen har beha
andlingskrave
en (maxhalte
en) uppfylltss med mycke
et god
marginal. Även
Ä
önskvä
ärd halt har uppfyllts nä
ästan genom
mgående, occh dessutom
m med
mycket god
d marginal fö
ör klorfenolerr och klorkresoler. I ensta
aka behandliingsomgångar har
önskvärd halt
h av fenoxisyror och din
noseb tangerats eller öve
erskridits maarginellt.
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Tabell 15. Sammanställni
S
ng över analyyser av jord so
om har behand
dlats vid Theoo Pouw B.V., Utrecht
U
(Testsanerin
ng) och vid Billfinger Berger,
r, Bremen (Om
mgång 1-13). Halter
H
i mg/kgg TS, utom förr dioxin
som anges i ng/kg TS (WH
WHO TEQ). Mä
ängden jord an
nges i ton.
Mängd
d
jord

Fenoxisyyror

Klorfeno
oler

Testsanerin
ng

1 266
6

<0,04

<0,086
6

Omgång 1

5 000
0

0,05

<0,05
5

Omgång 2

5 000
0

<0,05

<0,05
5

Omgång 3

5 000
0

<0,05

<0,05
5

Omgång 4

5 000
0

0,052

<0,05
5

<0,05
5

0,055

66
6

Omgång 5

5 000
0

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

0,0552

81

Omgång 6

5 000
0

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

90
0

Omgång 7

5 000
0

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

70
0

Omgång 8

3 152
2

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

85
5

Omgång 9

3 152
2

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

70
0

Omgång 10
0

3 152
2

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

90
0

Omgång 10
0.1

4 000
0

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

94
4

Omgång 10
0.2

4 500
0

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

93
3

Omgång 11
1

6 165
5

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

92
2

Omgång 12
2

7 336
6

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

90
0

Omgång 13
3

6 336
6

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

80
0

Medelvärde
e

-

<0,05

<0,05
5

<0,05
5

<0,005

84
4

Önskvärd halt
h

-

0,05

0,5

0,5

0,055

100
0

1

5

10

0,1

400
0

Provbeteckning

Maxhalt

Klorkres
soler

Dinosseb

Diox
xin

<0,21
1

<0,11

6,3
3

<0,05
5

0,0553

93
3

<0,05
5

<0,005

67
7

<0,05
5

0,055

92
2

11.4 Återfyllnad
d
Efter den utförda san
neringen utffördes återfy
yllnad av saneringsschhakterna och
h den
befintliga dammen
d
me
ed rena jord
dmassor som
m hämtades från mellannupplag öste
er om
Söderåsba
anan. Vidare skedde omd
disponeringa
ar av massor inom norraa området, frramför
allt vid urg
grävning för den nya d
dammen. Sc
chaktmassorn
na från dennna använde
es vid
uppbyggna
ad av den s.k. Himmelsl unden (kapitel 9). Provtagning och analys av sc
chaktmassorna utfördes
u
inte i samband m
med denna omdisponerin
o
ng. Massornaa placerades
s dock
så att god övertäckning
ö
g skulle erhålllas.
En mindre mängd mas
ssor (ca 140 m3) från sö
ödra områdett, som inte ry
rymdes i den
n sista
saneringskkampanjen, användes
a
so
om återfyllnad inom saneringsområåde A [Ref. 207].
Analyser so
om utfördes på massorna
a visade följa
ande halter (mg/kg TS):


Fenoxisyror

<1



Klo
orfenoler

2,9
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Klo
orkresoler

4,5



Din
noseb

<0,1



Antimon

0,9

Övriga masssor som tillfördes områ
ådet kom från schakter utförda
u
inom
m områden där det
inte fanns misstanke om eller indikkation på föro
oreningar. Efftersom desssa massor betrakb
es inga analyyser av dem.
tades som rena utförde

11.5 Totalmäng
gder och reduktion gen
nom sanerin
ngen
Som framg
går av ovanstående berräknas ca 7 800 kg fenoxisyror, kloorfenoler och
h klorkresoler ha
a förts bort frå
ån norra omrrådet genom
m saneringen, medan ca 1 200 kg av dessa
ämnen berräknas finnas
s kvar. Den u
ursprungliga mängden be
eräknas såleedes ha uppg
gått till
a beräknas ha sanerats
ca 9 000 kg
k och ca 85
5% av denna
s. Fördelninggen mellan fenoxisyror, klorffenoler och klorkresoler beräknas uppgå
u
till ca 30%, 40% resp. 30%. Drygt
hälften (ca
a 60%) av kv
varvarande föroreningarr bedöms fin
nnas inom oområdet söde
er om
saneringso
område A (område D), d
där bl.a. rivningsavfall so
om uppkom efter sanerin
ngen i
slutet av 19
970-talet dep
ponerades.
I huvudstudien [Ref. 155] bedömd
des mängden
n fenoxisyror, klorfenoleer och klorkresoler
inom norra
a området up
ppgå till 2 – 3
3,5 ton, vara
av 80% konce
entrerade tilll de tre sane
eringsområdena. Den verkliga totalmängd
den beräkna
as således ha varit 2,5 – 4,5 gånger större
än den tidigare bedöm
mda. Mängde
erna för sam
mtliga av dessa tre ämnnesgrupper underu
skattades i tidigare berräkningar, m
men mest för fenoxisyror (5 – 10 gångger lägre), mindre
m
för klorkressoler (2 – 3 gånger
g
lägre)) och minst fö
ör klorfenoler (ca 1,5 – 2 gånger lägre
e).
Mängden dioxin
d
som beräknas ha
a bortförts genom
g
sanerringen uppgåår till ca 0,1
17 kg.
Eftersom ytterst
y
få ana
alyser av dio
oxin har utförts av jord frrån ej sanerrade område
en kan
beräkning av kvarvaran
nde mängde
er göras med
d detta som underlag. Sttatistiska analyser
visar emellertid att diox
xinhalterna ssamvarierar tämligen
t
väl med klorfennol- och klork
kresolhalterna (kapitel 7.8), varför
v
det är rimligt att an
nta att reduk
ktionen av diooxin är av sa
amma
storleksord
dning som av
a klorfenole
er och klorkrresoler, d.v.s
s. ca 85%. Detta betyd
der att
ursprungsm
mängden av dioxin inom området tord
de ha uppgåttt till storlekssordningen 0,2 kg.
Mängden dinoseb
d
som
m beräknas h
ha bortförts genom sane
eringen uppggår till ca 13
30 kg.
Mängden är
ä dock osä
äker då prakktiskt taget hela denna mängd härrrör från ett enda
delprov från en kampan
nj. Det kan d
därför inte ute
eslutas att de
en påvisade halten i mas
ssorna
inte är reprresentativ. I övrigt var diinosebhalterrna överlag låga, och i eendast enstaka fall
>0,1 mg/kg
g TS.
I likhet me
ed dioxin är analysunde rlaget alltförr bristfälligt för
f beräkningg av kvarva
arande
dinosebmä
ängder. Vidarre har, till skkillnad från dioxin,
d
inget klart
k
sambannd mellan dinoseb
och klorfen
noler kunnat påvisas, va
arför bedömn
ningar av red
duktionen intte kan göras
s med
stöd av klorfenoldata. Emellertid visar uppgiffter från san
neringskontroollen att den helt
de mängden
n dinoseb fa
anns inom saneringsom
s
råde B, vilkeet talar för att en
dominerand
mycket sto
or del av din
nosebmängd
den inom om
mrådet, möjligtvis över 990%, har bo
ortförts
genom san
neringen.
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Mängden antimon
a
som
m beräknas h
ha bortförts genom
g
sanerringen uppgåår till ca 4 30
00 kg.
Ungefär 2//3-delar härrörde från o
område B. Analysdata
A
och underlaag från statiistiska
analyser av
a eventuell samvariatio n med andrra ämnen saknas, varföör beräkning
gar av
kvarvarand
de mängder och
o reduktion
n inte kan gö
öras.
Mängderna
a av dioxin, dinoseb
d
och antimon beräknades intte i huvudstuudien på gru
und av
bristande underlag.
u
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12

Resultat rörande
r
miiljöövervak
kning
I detta kap
pitel redovis
sas resultate
en av miljöö
övervakninge
en med bed ömningar av
v den
påverkan som
s
åtgärderrna har medffört på omgivande miljö. Kapitlet är uuppdelat i följande
underkapite
el:


Övvervakning av
v ytvatten (B
Braån)



Övvervakning av
v grundvatte n inom norra
a området



Övvervakning av
v dräneringss-, avlopps-, dammd
och länshållningssvatten



Övvervakning av
v sediment i Braån



Övvervakning av
v bottenfaun a i Braån



Me
eteorologiska
a observation
ner



Övvervakning av
v omgivningssluft



Övvervakning av
v lukt



Övvervakning av
v buller



Övvervakning av
v spill vid tra nsporter och
h omlastning

12.1 Övervakniing av ytvattten (Braån))
En samma
anställning av resultat frrån provtagn
ning av vatte
en och nivåm
mätningar i Braån
under perio
oden april 20
005 – decem ber 2010 red
dovisas i Reff. 231.
12.1..1

Påverka
an av förore
eningar

Som nämn
nts i kapitel 10.2 har Bra
aåns vatten varit föremå
ål för regelbuunden uppfö
öljning
under lång
g tid. Provtagningen fram
m till april 2005
2
har ske
ett i två punnkter (betecknade
Braån B occh E) mellan
n vilka det fin
nns två dagv
vattenutsläpp från Teckoomatorp, som
m kan
påverka Brraåns vatten. Från april 2
2005 har pro
ovtagning skett omedelbaart uppström
ms och
nedströms det norra om
mrådet (Braå
ån C och D), så att bidrag
g från dagvatttenutsläpp mellan
m
gspunkterna undviks. G
Genom detta
a är förutsätttningarna bbättre att be
edöma
provtagning
vilken inverrkan eventue
ellt utläckage
e av vatten frrån norra området kan haa på Braån.
I Tabell 16
6 redovisas en
e sammansställning av analysresulta
a
aten från proovtagningspu
unkt C
och D und
der perioden april 2005 – december 2010. Antimonhalternaa som redov
visas i
tabellen avvser analyse
er fr.o.m. ap ril 2008. Äv
ven innan de
ess utfördes antimonana
alyser,
men med högre
h
rapporrteringsgränss (1 µg/l). Samtliga av de 23 tidigare aanalyserna visade
v
halter unde
er rapporterin
ngsgränsen.
Av samma
anställningen framgår attt fenoxisyror har påvisats vid flertaleet tillfällen, medan
m
klorfenoler,, klorkresoler och dinose
eb har påvisa
ats vid väsen
ntligt färre tilllfällen och i betydb
ligt lägre halter än feno
oxisyror. Vida
are kan note
eras att ande
elen tillfällen som föroren
ningar
har påvisatts nedströms
s (punkt D) är färre än uppströms. Detta förhålllande beror på att
analyser avv uppströmsproven (C) u
utfördes vid färre
f
tillfällen under saneeringsperiode
en och
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endast vid de tillfällen när föroreni ngar av BT Kemi-typiska
a ämnen pååvisades i pu
unkt D
över förutbestämda haltnivåer (kapiitel 10.2).
Om man fö
ör Braån D ta
ar hänsyn till endast de tillfällen när analyser i Braaån C utförde
es kan
man konsttatera att an
ndelen tillfäll en när föroreningar påv
visades öka r. För fenox
xisyror
gäller då 89%,
8
klorkres
soler 16%, d
dinoseb 7% och klorfeno
oler 2%. Fennoxisyror och
h klorkresoler på
åvisas då med
m
i stort ssett samma frekvens som uppström
ms, men dino
oseb i
något högrre. Klorfenole
er påvisas in
nte vid fler tillfällen. Medianvärdet föör fenoxisyror uppgick då tilll 0,12 μg/l, d.v.s. margiinellt under medianvärdet för hela analysserien
n. För
övriga ämn
nen förändras
s inte median
nvärdena.
Tabell 16. Sammanställni
S
ing av halter i Braån C och
h D (Figur 27) under periodeen april 2005 – dec.
2010 (antim
mon fr.o.m. ap
pril 2008). I tabellen redo
ovisas antal utförda
u
analysser, andel pro
ov där
ämnesgrupp
pen i fråga harr påvisats (%) samt median- och maxhaltter i μg/l.
Braån C

Braånn D

Ämnesgrupp/ämne
e

Antal

Andel

Me
edian

Max

Antal

Andel

Median

Max
M

Fenoxisyror

46

91

0
0,13

5,4
4

63

75

0,13

7,8

Klorfenoler

46

4

<
<0,5

0,16

62

2

<0,5

0,15
0

Klorkresolerr

46

16

<
<0,1

0,32

62

11

<0,1

1,2

Dinoseb

47

4

<
<0,05

0,02

63

5

<0,05

0,01
0

Antimon

22

100

0
0,13

0,22

28

100

0,13

0,24
0

Analyserna
a som har uttförts i Braån
n C och D ger inte indika
ationer på nåågon tydlig påverp
kan av förroreningar frrån det norrra BT Kemi--området. De
et är endastt maximihaltter av
fenoxisyrorr och möjligtv
vis klorkreso
oler och antim
mon, som vis
sar antydan ttill svag påve
erkan.
Om det fö
örekommer påverkan
p
övverskuggas den
d
helt av de bakgrunndsvariatione
erna i
vattnet. Fö
ör fenoxisyror uppgår förrhållandet me
ellan lägsta och högsta halter till nä
ärmare
100. Det halttillskott
h
som
s
möjligtvvis kan ha skett
s
torde ligga i närheeten av rap
pporteringsgränse
erna, som har varierat m
mellan 0,05 och 0,3 μg/l för summa fenoxisyror.. Klorkresolerna som har på
åvisats kan m
möjligtvis ha
a uppkommit under nedbbrytning av MCPA
M
P.
eller MCPP
I Figur 38 redovisas to
otalhalten fen
noxisyror i pu
unkt C och D under periioden april 2005
2
–
december 2010. Tidiga
are uppföljni ngar har vis
sat att föreko
omsten av feenoxisyror i Braån
följer ett årrstidsmönster med toppa
ar under maj – juni [Ref. 185]. Detta fförhållande antyds
a
även i figurren.
Som framg
går av figuren påvisadess vid ett tillfälle, under januari 2009, en markant högre
halt av fen
noxisyror i pu
unkt D jämfö
ört med punkt C. Skillna
aden uppgickk till ca 7,6 μg/l. I
provpunkt E belägen ca
c 400 m län
ngre nedströms påvisade
es vid samm
ma tidpunkt en
e halt
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om 0,35 μg
g/l. Om det skedde
s
påverrkan från dett norra området vid det aaktuella tillfället, så
tyder analyyserna sålede
es på att den
n var tillfällig och mycket begränsad.

Totalh
halt fenoxis
syror (µg/l)
Drän syste
em

1000

Kampanj 1 - -- - - - 11

100
10
1
0,1
0,01
0,001
05

2005

2006 07
7

06

2007 08
0

2008 09

Braån
nC

Braå
ån D

2009
9 10

2010
0

Figur 38. To
otalhalt fenox
xisyror i Braån
n (punkt C oc
ch D) under perioden
p
aprill 2005 – dec. 2010.
Tidpunkter för
f anläggande
et av dränering
gssystemet oc
ch saneringsk
kampanjerna aanges i figuren
n.

I Tabell 17
7 redovisas en
e sammansställning öve
er fenoxisyror i vatten fråån Braån C och
o D
under perio
oden april 20
005 – decem ber 2010.
Tabell 17. Sammanställni
S
ing av enskild
da fenoxisyrorr i Braån C oc
ch D under peerioden april 2005
2
–
dec. 2010. I tabellen redo
ovisas antalett utförda analy
yser, andel pro
ov där ämnet i fråga har på
åvisats
(%) samt me
edian- och ma
axhalter i μg/l.

Ämne

Braån C

Braån D

Antal

Andel
A

Med
dian

Max

Antal

Andel

M
Median

Max
M

MCPA

46

46

<0, 01

5,3

63

41

<0,01

4,2
4

MCPP

46

91

0,1
10

0,27

63

73

0,06

0,,86

2,4-D

46

2

<0, 01

0,28

63

2

<0,01

2,5
2

2,4-DP

46

0

<0, 01

<0,01

63

3

<0,01

0,,41

2,4,5-T

46

2

<0, 01

0,27

63

2

<0,01

2,0
2

2,4,5-TP

45

7

<0, 01

0,19

62

5

<0,01

1,3

2,6-DP

37

3

<0, 01

0,22

38

5

<0,01

0,,05

4-CPP

46

41

<0, 01

0,09

63

30

<0,01

0,,30
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Som framg
går av tabellen har MCP
PP påvisats vid
v flertalet tillfällen,
t
följtt av MCPA och
o 4CPP. MCP
PA är dock den
d fenoxisyrra som har påvisats i hö
ögst halter. Ö
Övriga fenox
xisyror
har påvisats vid endas
st enstaka tiillfällen. Vanligtvis har då samma feenoxisyra på
åvisats
såväl uppsströms som nedströms, oftast med
d högst halte
er i nedströömspunkten, vilket
antyder att påverkan ka
an ha skett frrån BT Kemi-området.
Även andrra typer av bekämpning smedel, som
m inte bedöms ha kopppling till BT Kemi,
förekomme
er i Braåns vatten.
v
De äm
mnen som påvisas
p
regellmässigt är bbentazon, kv
vinmerac och izo
oproturon, medan
m
bl.a. 2
2,6-diklorbenzamid, meta
amitron och ppropiconazol förekommer mindre
m
regelbundet. Tottalhalten av övriga bek
kämpningsmeedel har fra
am till
december 2010 varierrat mellan 0
0,05 och 3,5
5 µg/l (median 0,13 µgg/l i Braån C och
0,08 µg/l i Braån D), exklusive vvärden från juni 2010, då ovanliggt höga haltter av
metamitron
n och klopyra
alid påvisade
es i båda pun
nkterna (metamitron: 16 µg/l i Braån C och
9,5 µg/l i Braån D; klory
yralid: 1,4 µg
g/l resp. 1,2 µg/l).
µ
Ombyggna
aden av drän
neringssyste met som utffördes underr slutet av 22005 har med stor
sannolikhet haft väsen
ntlig betydelsse för att begränsa utläc
ckaget till Brraån, men analysunderlaget är alltför begränsat och variationern
na i ån alltförr stora för attt man med säkers
het ska kun
nna bedöma åtgärdens e
effekt.
De påvisad
de halterna kan
k jämförass mot de kriterier för halter av fenoxxisyror, klorfe
enoler
och klorkre
esoler i Braån
n som använ
ndes som und
derlag för ris
skbedömninggen i huvudsttudien
[Ref. 155]. Dessa värd
den redovisa
as i Tabell 18 tillsammans med sennare tillkomna riktn Kemikaliein
nspektionen [Ref. 245].
värden från
Tabell 18. Kriterier
K
för ha
alter av fenoxxisyror, klorfenoler och klo
orkresoler i Brraån [Ref. 15
55] och
Kemikalieinsspektionens riiktvärden [Reff. 245] samt antal
a
överskrid
danden under perioden apri
ril 2005
– decemberr 2010. Halter i µg/l.
Ämne

Krriterium enl. hu
uvudstudien

Riktvärde en
nl. KemI

Anntal överskrida
anden

MCPP (mekkoprop)

4

20

0

MCPA

4

1

2/5

2,4-DP (diklo
orprop)

4

10

0

2,4-D

4

-

0

2,4,5-T

4

-

0

2,4,5-TP (fenoprop)

4

-

0

monoklorfen
noler

6

-

0

diklorfenolerr

3

-

0

triklorfenolerr

3

-

0

4-klor-o-kressol

3

-

0
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Som framg
går av tabellen är det endast MCP
PA, som ha
ar påvisats i högre haltter än
kriterierna enligt huvud
dstudien (två tillfällen) eller Kemikalie
einspektionenns riktvärden
n (fem
Ö
dena inträffade samtidigt i båda punkkterna.
tillfällen). Överskridand
et av riktvärd
En skattnin
ng av föroren
ningstranspo
orten i Braån har gjorts i samband m ed utredning
gar för
ingen 5 – 200 kg/år av i huvuddet södra området
o
[Reff. 185], som visade att i storleksordn
s
h
sak fenoxissyror och mindre
m
mäng der av klorffenoler och klorkresoler transportera
ades i
Braån vid punkt
p
C och D under åren
n 2005 – 200
08.
Sammanfa
attande bedö
ömning
Sammanta
aget kan ma
an konstaterra att Braåns beskaffenhet inte påvverkades i någon
n
betydande omfattning under sane
eringen. Dräneringspump
pningen ochh de försiktig
ghetsåtgärder som vidtogs under sane
eringen bedöms därför varit tillfylleest och mots
svarat
förväntning
garna.
Nivåvar iationer

12.1..2

Nivåvariatio
onerna i Braå
ån under perrioden april 2005
2
– dec. 2010
2
redovissas i Figur 39
9.
Kampanj 1 - - ----- - - -- 11

m
Drän system
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28
27
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Figur 39. Niivåer i Braån uppströms (Y
YT1, i höjd med Braån C) och nedström
ms (YT3, i höjjd med
Braån D) un
nder perioden april 2005 – d
december 2010.

Nivåerna i Braån strax
x uppströmss området (Y
YT1) varierad
de under määtperioden mellan
m
+24,86 och
h +27,75 m, d.v.s. ca 2
2,9 m skillna
ad mellan up
ppmätta maxx- och minvä
ärden.
Variationerrna var såled
des mycket stora, vilket beror på av
vsaknaden aav större ma
agasin
inom avrinn
ningsområde
et. Årsmedellvärdena varrierade mella
an +25,2 ochh +25,5 m. NivåerN
na strax ne
edströms området (YT3) vvar ca 1 m lä
ägre.
Längs ån finns en vall som
s
skydd m
mot översväm
mning av om
mrådet. Vallenns krön är be
eläget
omkring nivvån +28 vid YT1
Y och omkkring +27,2 vid
v YT3. Trotts tidvis högaa nivåer i ån fanns
en viss marginal
m
för att förhindra
a översvämning under 2005-2008. I samband
d med
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omformning
g av markyttan under vvåren 2009, efter det attt saneringe n hade avslutats,
rensades och
o breddade
es ån och de
elar av de ga
amla vallarna
a modifieraddes. Kring utloppet
av den nya
a dammen sä
änktes nivån till ca 26,8 m,
m medan huvuddelen avv andra stran
ndnära
områden fylldes
fy
upp. Därmed harr risken för översvämning ökat lokaalt kring den nya
dammen, medan
m
den har
h minskat in
nom övriga delar.
d
Sammanfa
attande bedö
ömning
Vattennivåe
erna i Braån har varieratt kraftigt och med stora svängningar oofta under ko
ort tid.
Vid extrem
ma situationer närmade ssig vattennivåerna krönet för den vaall som fanns
s upplagd längs Braån som skydd mot ö
översvämning, men överrsvämning innträffade inte
e, som
skulle kunn
na ha medffört förorenin
ngspåverkan på ån. I frramtiden kann översvämn
ningar
komma attt ske inom det
d norra om
mrådet vid enstaka
e
tillfällen. Sådanaa översvämn
ningar
bedöms do
ock inte att medföra
m
någ on miljörisk orsakad av kvarvarandee föroreninga
ar från
BT Kemi, då
d de är väl skyddade
s
me
ed övertäckn
ning med rena massor.

12.2 Övervakniing av grundvatten ino m norra om
mrådet
En samma
anställning av resultat frå
ån provtagning av vatten och nivåm
mätningar i grundg
vatten unde
er perioden april
a
2005 – d
010 redovisa
as i Ref. 231..
december 20
Grundvatte
en från den bergborrade
b
brunnen ino
om norra område (punkt 201) har analyserats vid nio
o tillfällen und
der 2005 - 20
010. Resultatten har samm
manställts i T
Tabell 19.
Tabell 19. Halter
H
i berggru
undsvatten (p unkt 201) und
der 2005 – 2010 (µg/l) samtt nivåskillnad mellan
vattenytorna
a i brunnen och dammen (m
m).
Datum

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresole
er

Dinoseb
b

Antimoon

Nivåsk
killnad

050504

0,07

0,09

0,18

<0,01

<1

+0,13

050822

0,09

0,08

0,03

<0,01

<1

-0,3
38

070828

2,5

1,9

0,81

<0,1

e.a.

+0,80

080416

0,60

0,23

0,32

<0,1

e.a.

+0,46

080616

0,01

0,01

<0,01

<0,01

<1

+0,55

081125

0,01

0,03

0,09

<0,01

<1

+0,09

090518

<0,35

<0,9

0,23

<0,1

0,033

100426

0,01

<0,5

<0,01

<0,01

0,066

101018

<0,03

<0,05

<0,01

<0,01

0,022

Damm
men
igenffylld

Av tabellen
n framgår attt berggrundvvattnet vid brunnen
b
tidvis innehållerr fenoxisyrorr, klorfenoler och
h klorkresole
er. De högstta halterna påvisades under
u
augussti 2007. Anttimon-
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halterna ha
ar varit låga, och dinoseb
b har inte på
åvisats. Man
n kan inte see någon ökniing av
halterna un
nder eller efte
er sanerings perioden. Ha
alterna tycks snarare minnska.
Det ytliga grundvattnet i jordlagre
en undersökttes före och
h under huvuudstudien, då
d det
framkom stora skillnad
der i samma nsättning me
ellan olika lo
okaler och tiidpunkter. Fo
ortsatt
uppföljning av det ytliga grundvattn
net har skett genom prov
vtagning av dräneringsva
attnet,
d.v.s det mobila
m
grundv
vattnet skulle
e kunna sprid
das till omgiv
vningen (kapiitel 12.3.2).
Som framg
går av nivås
skillnaderna enligt tabellen var grun
ndvattennivååerna i den bergborrade brrunnen vid provtagnings
p
stillfällena va
anligtvis högre än vattennnivån i dam
mmen.
Detta betyd
der att det ha
ar skett uppå
åtriktad trans
sport av grun
ndvatten frånn det undre grundg
vattenmaga
asinet i berg
ggrunden till det övre i jo
ordlagren. Det
D var endasst vid tillfälle
en när
dammen va
ar nästan fylld som transsporten var nedåtriktad.
Nivåerna i det övre grrundvattenma
agasinet varr klart högst vid dammeen och lägst längs
dräneringsledningarna i områdets rränder. Detta
a betyder attt det var enddast inom om
mrådet
närmast da
ammen som det kunde s ke en nedåtrriktad transport, och då uunder förutsä
ättning
att dammen var nästan
n fylld. Inom övriga delar av det norra
a området beedöms tryckn
nivån i
berggrunde
en alltid ha varit högre än
n i det övre magasinet.
m
Efter det attt saneringsa
arbetena had
de avslutats började man
n successivt höja vattenn
nivån i
dräneringsssystemet, men
m
den upp
påtriktade try
yckgradienten
n bedöms haa bibehållits
s inom
området ävven vid de högre grundvvattennivåern
na [Ref. 231]. Vattentranssporten melllan de
två magasinen är dock
k mycket be
egränsad på grund av att
a magasineen åtskiljs av
v flera
ermeabel mo
oränlera [Reff. 155].
meter lågpe
Sammanfa
attande bedö
ömning
Grundvattn
net i berggrun
nden har varrit påverkat av
a fenoxisyro
or, klorfenoleer och klorkre
esoler
i totalhalter upp till någ
got eller någ
gra μg/l i de
en kontrollpu
unkt som finnns inom om
mrådet.
Påverkan var
v störst un
nder 2007 o
och lägst efte
er saneringe
en, under 20009 – 2010, vilket
betyder attt saneringen
n inte har m
medfört någo
ot ökat läcka
age av förooreningar till berggrunden.
Brunnen ärr belägen ino
om den del a
av området där
d förutsättn
ningarna för ppåverkan ha
ar varit
störst (störrst sannolikhet för nedåtrriktat flöde frrån det ytliga
a grundvatteenmagasinet)). Den
påverkan som
s
har obse
erverats i bru
unnen bedöm
ms därför varra av lokal kaaraktär.

12.3 Övervakniing av dränerings-, avl opps-, dam
mm- och läns
shållningsvaatten
En samma
anställning av
a resultat frrån provtagn
ning och flöd
desmätningaar av dränerrings-,
avlopps-, dammd
och länshållningssvatten unde
er perioden april 2005 – december 2010
redovisas i Ref. 231.
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12.3..1

Flöden

I Figur 40 redovisas
r
må
ånadsvisa me
edelflöden av
a dränerings
s- och avlopppsvatten.

Flöde (m3/d)
Kampanj 1 - - - - -

Drän sys
stem

2005

2006

200
07

2008
2

2009

2010
Avlo
oppsvatten
Figur 40. Må
ånadsvisa med
delflöden (m3//dygn) av drän
nerings- och avloppsvatten ssamt årsnede
erbörd
(mm) under perioden apriil 2005 – dec. 2010.

Som framg
går av figuren
n har det dett tidvis varit stora
s
skillnad
der mellan u ppmätta flöd
den av
dräneringsvvatten och avloppsvatten
a
n. Detta bero
or främst på att det har skett omväx
xlande
påfyllning och
o tömning av magasine
et av uppum
mpat dränerin
ngsvatten i daammen inna
an den
fylldes igen
n under febrruari – marss 2009. Vida
are var flöde
esmätningarnna av dräne
eringsvatten osäkkra innan den nya pumpsstationen tog
gs i drift unde
er decemberr 2005. Mätn
ningarna av män
ngden dräneringsvatten baserades på
p gångtider och skattni ng av pump
pkapaciteten.
Vidare är det
d är det oklart hur stora
a mängder dräneringsva
d
tten som sam
mlades upp under
perioden maj
m 2008 – februari
f
2009
9 (streckad linje
l
i figuren
n), när det ppågick försök
k med
ozonbehan
ndling av drä
äneringsvattn
net. Det beh
handlade vattnet leddes direkt till avloppspumpstatio
onen (kapitel 8.8), men
n mängden behandlat vatten
v
mättees inte. Män
ngden
avloppsvatten som avle
eddes från o
området mätttes dock, me
en detta inneehöll även dammd
vatten som
m inte hade behandlats.
Andra orsa
aker till skillna
aderna är de
en extra länshållning som
m skedde inom
m sanerings
sområdena unde
er perioden april – dece
ember 2008 (kapitel 8.8
8). Flödena skattades genom
g
enstaka ma
anuella mätn
ningar vid uttloppet till da
ammen, men
n flödena harr inte inklude
erats i
dräneringsvvattenmängd
derna.
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Under 2005
5, innan dräneringssyste
emet byggde
es om, uppgick flödena tiill i medeltal ca 50
– 60 m3/d. Efter ombyg
ggnaden öka
ade flödena för
f att underr det nederböördsrika årett 2007
periodvis uppgå
u
till 300
0 m3/d. Inför saneringen skedde ytterligare sänknning av nivå
åerna i
dräneringsssystemet, med syfte att d
dränera omrrådet så lång
gt som möjliggt. Någon ma
arkant
ökning inträ
äffade inte frrämst på grun
nd av att ned
derbörden va
ar måttlig undder 2008.
Under vinte
ern 2008 – 2009 och fra
am till oktob
ber 2009 öve
erfördes dränneringsvatten från
det södra området
o
till dräneringssy
d
ystemet inom
m det norra området.
o
Deetta skedde i samband med testsaneringar inom de
et södra om
mrådet. Mängderna mätttes inte, me
en en
betydande andel av avloppsvattnet bedöms perriodvis ha utg
gjorts av drääneringsvatte
en från
ådet.
södra områ
Efter sanerringen har nivån i dränerringssysteme
et höjts i omg
gångar med påföljd att flö
ödena
har minska
at genom min
nskat inläcka
age från Bra
aån. Den sen
naste höjninggen skedde under
oktober 2010 när nivån
n höjdes med
d ca 0,5 m till ca +25,0. Under
U
2010 avleddes i medelm
vatten från om
mrådet [Ref. 231].
tal ca 80 m3/d avloppsv
Enligt huvu
udstudien [Ref. 155] bed öms grundva
attenbildning
gen inom drääneringssyste
emets
tillrinningso
område, som
m även inklud
derar delar av
a det södra området, upppgå till i me
edeltal
ca 65 m3/dyygn.
Dränerin
ngsvattnetss beskaffenh
het

12.3..2

Dräneringssvattnets inne
ehåll av feno
oxisyror, klorffenoler och klorkresoler
k
uunder perioden
april 2005 – december 2010 redovissas i Figur 41.

T otalhalt fenoxisyror,, klorfenole
er och klorkresoler (µg/l)
Drän system

10000

Kampanj 1 - - - - - 11

1000
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200
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200
06
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20
007

2007

2
2008

2008

2
2009

2009

2010

2010

Figur 41. Su
umma fenoxis
syror, klorfeno
oler och klorkrresoler i dräne
eringsvatten uunder periode
en april
2005 – dec. 2010.

ra04s 2011-02-17

140 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\1270092_bt kemi_a\\19original\norra området\11-08-10_
o
_saneringsrapport..docx

Av figuren framgår att totalhalten föroreningarr sjönk unde
er perioden ffrån ca 5 000 µg/l
under 2005
5 till ca 300 µg/l under 2
2010. Förlop
ppet har dock
k inte varit jäämnt utan det har
förekommitt ett antal plötsliga topp
par eller låga
a halter, som
m delvis kann bero på årstidsvariationer och som de
elvis kan sätttas i samban
nd med ensk
kilda händelsser, t.ex. om
mbyggnaden av dräneringssy
d
stemet. De lå
åga halterna
a under somm
maren 2008 beror sanno
olikt på
ökad utspä
ädning av vattten från Bra
aån i samban
nd med de stora avsänknningar som skedde
under sane
eringsarbeten
na. De höga
a halterna un
nder vintern 2008
2
– 20099 beror trolig
gen på
överpumpn
ning av starktt förorenat va
atten från sö
ödra områdett.
Den domin
nerande feno
oxisyran i drräneringsvatttnet har varit MCPP. Anndra ofta före
ekommande fen
noxisyror harr varit i falla
ande ordning
g: 4-CPP, 2,4-DP,
2
2,4,55-TP och 2,,6-DP.
MCPA har förekommit i endast låga
a halter, högst 0,3% av to
otalhalten, uutom vid ett par
p tillfällen unde
er januari – februari 200
09, som troligen berodde på länshåållningen inom det
södra områ
ådet. Klorfenolerna har d
dominerats av diklor- och monoklorfennoler, medan
n klorkresolerna har dominerrats av 4-klorr-2-metylfeno
ol.
Dinosebhalterna har ge
enerellt sett vvarit låga, frå
ån <0,01 upp till 0,4 µg/ll, med en me
edianhalt på <0,,1 µg/l. Antim
monhalterna varierade mellan
m
1,3 oc
ch 22 µg/l, m
med en media
anhalt
på 3 µg/l.
Mängden föroreningarr som har ssamlats upp
p genom drräneringsvatttten och län
nshållningsvatten
n har uppska
attats genom
m att kombine
era data från Figur 40 ochh Figur 41. Denna
D
uppskattnin
ng är endastt grov, bl.a. med tanke på att flödes
smätning av dräneringsv
vattnet
mer eller mindre
m
upph
hörde efter a
april 2008. Beräkningen
B
n för 2008 ooch 2009 ba
aseras
istället på mängden
m
avloppsvatten, som i stort antas motsv
vara mängdeen dränerings
s- och
länshållning
gsvatten.
Beräkninga
arna redovisas i Tabell 20, där upp
pdelning gjorrts i tre periooder april 2005 –
mars 2008, april 2008 – april 2009 o
och perioden
n därefter. Mellanperiode
M
en omfattar den
d tid
ngsarbeten pågick
p
inom o
området. De
en inledande perioden om
mfattar tre årr, med
när sanerin
successivt fallande haltter (jämför Fiigur 41).
Tabell 20. Dräneringsvatt
D
ten. Medelhallter (µg/l) och
h beräknade mängder
m
(g/dyygn) av fenox
xisyror,
klorfenoler, klorkresoler,
k
dinoseb
d
och an
ntimon under april 2005 – dec.
d
2010.
Fenoxisy
yror

Klorffenoler

Klorkresoler
K

µg/l

g/d

µg/l

g/d

µg/l

g/d

µg/l

g/dd

µg/l

g/d

0504 – 0803

1 200

150

110

13

395

47

0,08

0,0110

3,6

0,43

0804 – 0904
4

350

46

16

2,0

24
2

3,1

0,11

0,0114

6,3

0,81

0905 – 1012

220

17

1,1

0,09

7,7
7

0,58

0,06

0,0004

2,6

0,20

Period

Dinoseb

Antim
mon

Av Tabell 20 framgår att fenoxisyyror har varitt den klart dominerande
d
e ämnesgrup
ppen i
dräneringsvvattnet, närm
mast följt av kklorkresoler. Fenoxisyreh
halterna var hhögst under perio-
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den före saneringen, lägre under saneringen 0804 – 090
04 och lägst efter saneringen.
Detsamma
a gäller även
n för klorfeno
oler och klorrkresoler, me
edan halternna av dinose
eb och
antimon ökkade under saneringspe
erioden. Ors
saken till va
arför halternna av dinose
eb av
antimon ökkade, men intte halterna a
av övriga ämnen är inte känd.
k
Den totala mängden fe
enoxisyror so
om har sam
mlats upp via dräneringsvvattnet under hela
den aktuellla perioden (0504
(
– 1012
2) beräknas uppgå till ca
a 190 kg. Mootsvarande mängm
der för klorrfenoler, klorrkresoler, din
noseb och an
ntimon beräk
knas uppgå ttill ca 15, 50
0, 0,02
resp. 1 kg. Huvuddelen
n (ca 90%) ssamlades upp under perioden före saaneringen (0
0504 –
0803).
Övriga ana
alyser av dräneringsvattn et visar att det
d skedde en tydlig minsskning underr 2005
– 2010 av framför allt sulfat- och kloridhaltern
na (Figur 42)). Under 20005 innehöll dräned
ringsvattne
et ca 700 mg
g/l sulfat och
h 300 mg/l klorid, liknan
nde halter soom under tid
digare
perioder [R
Ref. 155]. Dä
ärefter börja
ade halterna sjunka, och
h efter sane ringen har dräned
ringsvattne
et innehållit 100
1 – 200 m
mg/l sulfat och 50 – 100 mg/l
m klorid. O
Orsaken till denna
d
minskning är med stor sannolikhett en effekt av
v ökad utspä
ädning med vatten från Braån
efter ombyyggnaden av
v dräneringsssystemet sa
amt i senare
e skede bort
rttagandet av
v källföroreninga
ar i form av processkalk
p
o
och nedbrytb
bara klorerad
de ämnen.

Halter i dränering
d
gsvatten (mg/l)
800

Drän system
m

Ka
ampanj 1 - -- - - - 11

600
400
200
0
20
005
05
200

2006
200
06

20
0072007
Klorid

20
008 2008

20
009 2009

20
010 2010

Sulfat

Figur 42. Su
ulfat- och klorid
dhalter i dräne
eringsvattnet under
u
under 2005 – 2010.

Sammanfa
attande bedö
ömning
Dräneringssvattnets bes
skaffenhet h
har varierat kraftigt mella
an olika proovtagningstillfällen,
alterna varitt klart sjunka
men sedan
n 2005 har föroreningsh
f
ande. Fenoxxisyror, framfför allt
MCPP, harr varit domin
nerande föro rening. Efterr saneringen har medelhhalterna av fe
enoxisyror, klorffenoler och klorkresoler
k
vvarit klart läg
gre jämfört med
m periodeen före (mind
dre än
20% för fen
noxisyror och väsentligt lägre för klorfenoler och klorkresolerr). Under 201
10 har
summahaltten av dess
sa ämnen vvarierat inom
m spannet 200 – 300 µ
µg/l. Dinoseb och
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antimon ha
ar inte minska
at i samma u
utsträckning, men haltern
na har varit fö
förhållandevis låga
under hela uppföljnings
sperioden.
I storleksorrdningen 260
0 kg av feno
oxisyror, klorfenoler och klorkresolerr har samlatts upp
under perio
oden april 20
005 – decem ber 2010 genom dränerin
ngsvattnet.
12.3..3

Avlopps
svattnets be
eskaffenhet

Avloppsvatttnet, det vattten som öve
erförs till Landskrona va
attenverk, beestod fram till april
2008 uteslutande av det
d dränering
gsvatten som
m hade pas
sserat damm
men. Under maj –
december 2008 bestod
d avloppsvatttnet av ozonbehandlat dräneringsva
d
atten med en viss
inblandning
ingen monte
g av dammva
atten. Efter d
det att den provisoriska ozonanläggn
o
erades
ner bestod
d avloppsvattnet återigen
n av dammv
vatten fram till februari – mars 2009
9, när
dammen fylldes
f
igen.. Från och med denna tidpunkt är prov av dränerings- och
avloppsvatten identiska
a.
Avloppsvatttnets innehå
åll av fenoxissyror, klorfen
noler och klorrkresoler undder perioden
n 2005
– 2010 reddovisas i Figur 43.

T otalhalt fenoxisyror,, klorfenoler och klorkresoler (µg/l)
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Figur 43. Su
umma fenoxisy
yror, klorfenole
er och klorkre
esoler i avloppsvatten underr perioden aprril 2005
– dec. 2010..

Under tiden
n fram till ige
enfyllningen a
av dammen förekom stora skillnaderr i halter i avloppsvattnet jäm
mfört med dräneringsva
d
attnet (Figur 41). Detta beror på aatt avloppsv
vattnet
tidigare besstod av drän
neringsvatten
n som hade lagrats olika
a lång tid i daammen, vilke
et gav
upphov till tidsförskjutn
ning med om
mblandning, förångning
f
och
o nedbrytnning som följjd. En
rad olika processer påv
verkade såle
edes dränerin
ngsvattnets beskaffenheet innan det avböra
dades som
m avloppsvattten.
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I Tabell 21 redovisas dels avloppsvvattenmängd
derna, dels beräknade förroreningsmä
ängder
som har tra
ansporteras bort från om
mrådet med avloppsvattne
a
et under periioden april 2005
2
–
december 2010.
2
Tabell 21. Avloppsvatten
A
n. Medelhalte
er (µg/l) och beräknade mängder
m
(g/dyygn) av fenox
xisyror,
klorfenoler, klorkresoler,
k
dinoseb
d
och an
ntimon under april 2005 – dec.
d
2010.
Fenoxisy
yror

Klorffenoler

Klorkresoler
K

µg/l

g/d

µg/l

g/d

µg
g/l

g/d

µg/l

g/dd

µg/l

g/d

0504 – 0803

130

16

180

21

14
40

17

0,05

0,0006

8,0

0,97
0

0804 – 0904

260

12

13

0,60

11

0,52

0,10

0,0005

9,0

0,43
0

0905 - 1012
2

220

17

1,1

0,09

7,7

0,58

0,06

0,0004

2,7

0,20
0

Period

Dinoseb

Antimo
on

Av Tabell 21
2 framgår att
a fenoxisyro
or är den kla
art dominerande ämnesggruppen i avloppsvattnet, i likhet med drräneringsvatttnet. Den tottala mängde
en fenoxisyroor som har avletts
a
via avloppssvattnet unde
er den aktue
ella perioden
n beräknas uppgå till ca 330 kg. Motsv
varande mängde
er för klorfen
noler, klorkre soler, dinose
eb och antim
mon beräknass uppgå till ca
c 25,
20, 0,01 re
espektive 1,3 kg. Huvud
ddelen av fö
öroreningarna (ca 80% av totalmän
ngden)
avleddes under förbere
edelsefasen ((0504 – 0803
3).
Vid jämföre
else med Ta
abell 20 fram
mgår att medelhalten fenoxisyror i aavloppsvattnet var
endast dryygt 10% av halterna i d
dräneringsvatttnet under perioden 05504 – 0803. Även
klorkresolhalterna var klart lägre (cca 40%), me
edan klorfenolhalterna i avloppsvatte
en var
nästan 2 gg
gr högre än i dräneringsvvattnet. Under denna period var det ffrämst proce
esser i
dammen som svarade för dessa fö
förändringar. Sannolikt har
h nedbrytniing av fenox
xisyror
esoler ägt rum, varvid klo
ar bildats som
m omvandlinngsprodukterr. Möjoch klorkre
orfenoler ha
ligtvis kan förångning
f
ha bidragit till haltminskningen.
a fenoxisyror, klorfenolerr och klorkressoler ca 50 – 80%
Under 0804
4 – 0904 varr totalhalterna
lägre än i dräneringsva
d
attnet. Unde r denna period svarade ozonbehanddlingen för huvudh
delen av fö
örändringarna
a.
Sammanfa
attande bedö
ömning
Avloppsvatttnets beska
affenhet harr varierat krraftigt mella
an olika proovtagningstillfällen.
Markanta förändringar
f
har dessuto
om skett un
nder uppföljn
ningsperiodenn. Fram till saneringens sta
art skedde en betydand
de reduktion
n av fenoxis
syre- och kllorkresolhalte
erna i
dammen med
m
samtidig
g ökning av klorfenolhallterna, sanno
olikt beroendde på framfför allt
biologisk nedbrytning. Efter
E
sanerin
ngen och efter det att da
ammen fylldees igen har fenoxisyrehaltern
na varit klarrt högre (ca
a 40%) i av
vloppsvattnet jämfört m
med perioden
n före
saneringen
n, med MCPP och 4-CPP
P som domin
nerande ämn
nen. Klorfenool- och klork
kresolhalterna ha
ar minskat kraftigt (mer ä
än 90%). Äv
ven antimonh
halterna har minskat påtagligt.
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Dinoseb so
om endast har förekom
mmit i förhålllandevis låga halter harr inte föränd
drats i
någon väse
entlig grad.
I storlekso
ordningen 75
5 kg av fen oxisyror, klo
orfenoler och
h klorkresoleer har avlettts via
avloppsvattnet från området under perioden aprril 2005 – december 20100, d.v.s. i sto
orleks3
av den mängd som har samlats
s upp i dräneringssystemeet.
ordningen 30%

12.4 Övervakniing av sedim
ment i Braå
ån
En samma
anställning av
a resultat frrån provtagn
ning av sediment i Braåån under perrioden
2005 – 200
09 redovisas i Ref. 231.
Bottensediment från fy
yra provlokaller i Braån har
h analyserrats vid tre ttillfällen, vara
av två
före och ettt efter sanerringen. Provp
punkternas lägen
l
redovisas i Figur 330. Resultate
en har
sammanstä
ällts i Tabelll 22. Föruto m redovisad
de ämnen analyseradess även glödfö
örlust,
antimon occh andra mettaller samt un
nder 2005 äv
ven PCB.
Tabell 22. Sediment
S
i Bra
aån – totalhaltter fenoxisyrorr, klorfenoler och
o klorkresoller (mg/kg TS
S) samt
dioxiner (WH
HO TEQ, ng/k
kg TS) under 2
2005 - 2009. e.d.
e – ej detektterat, e.a. – ejj analyserat.
Punkt

Datu
um

Fen
noxisyror

Klorfenoler

Klorkresoleer

Dioxin
ner

Sedimentt 1

2005-0
05-04

e.d.

e.d.

e.d.

2,2

2007-0
05-21

e.d.

e.d.

e.d.

0,08
8

2009-0
06-29

e.d.

e.d.

e.d.

e.a.

2005-0
05-04

e.d.

e.d.

e.d.

0,65
5

2007-0
05-21

e.d.

e.d.

e.d.

0,15
5

2009-0
06-29

e.d.

e.d.

e.d.

e.a.

2005-0
05-04

0,03

0,01

0,02

2,8

2007-0
05-21

e.d.

e.d.

e.d.

0,16
6

2009-0
06-29

e.d.

e.d.

e.d.

4,0

2005-0
05-04

e.d.

e.d.

e.d.

0,62
2

2007-0
05-21

e.d.

e.d.

e.d.

0,09
9

2009-0
06-29

e.d.

e.d.

e.d.

e.a.

Sedimentt 2

Sedimentt 3

Sedimentt 4

Av tabellen
n framgår att BT Kemi-typ
piska föroren
ningar (fenox
xisyror, klorfeenoler och klorkresoler) förekkom i endastt ett prov tag
get 2005 stra
ax nedströms
s norra områådet (Sedime
ent 3).
Halterna va
ar mycket låg
ga.
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I samtliga analyserade
a
prov föreko m dioxiner i mätbara halter. Halternaa varierade mellan
m
0,1 och 4,0 ng/kg TS,, utan någon
n tydlig trend vare sig rum
ms- eller tidssmässigt. Dett finns
en för dioxine
er i sedimen
nt, men i kan
nadensiska rriktvärden fö
ör sötinga svensska riktvärde
vattensedim
ment anges 0,85 ng TE
EQ/kg TS so
om ett interim
mistiskt riktvä
värde och 21
1,5 ng
TEQ/kg TS
S som en sannolik effekttnivå [Ref. 240]. Påvisad
de halter liggger klart under det
sistnämnda
a värdet, men ställvis och
h tidvis över det förstnäm
mnda.
Övriga, i tabellen
t
ej redovisade ämnen, vis
sade inga anmärkningsvvärda halterr eller
trender.
attande bedö
ömning
Sammanfa
Sedimentprovtagningen
n har inte vvisat någon tydlig
t
påverk
kan av BT K
Kemi-typiska
a föreningar, med undantag av
a spår som
m hade påvisa
ats i ett prov taget 2005. Inga ökade halter
noterades efter saneringen. Dioxiiner förekom
m i alla ana
alyserade pro
rov, men ha
alterna
bedöms va
ara låga.

12.5 Övervakniing av botte
enfauna i Brraån
Bottenfaunan i Braån har
h sedan vå
åren 2006 an
nalyserats i fyra
f
lokaler ((Figur 31). UnderU
sökningarn
na som har utförts
u
av Eko
ologgruppen redovisas i löpande rappporter [Ref. 216 –
Ref. 228] samt
s
i en sam
mmanfattand e rapport förr åren 2006 – 2010 [Ref. 230].
I Tabell 23 redovisas antal arterr och DFI (Dansk faunaindex) i dee olika loka
alerna.
Dessutom har ett medelvärde be
eräknats för hela mätpe
erioden. DFII ger ett må
ått på
organisk/eu
utrofierande förorening. Indexet kan anta ett värrde mellan 1 – 7, där klass 7
betecknar den
d minst på
åverkade miljjön och klass
s 1 mycket stark påverkaan.
Av tabellen
n framgår attt samtliga an
nalyserade prov
p
uppvisarr DFI-värdenn mellan 5 (m
måttlig
påverkan), 6 (svag påv
verkan) och 7 (obetydlig
g påverkan) utan någon tydlig rums- eller
tidsmässig trend.
Antalet påtträffade arter (taxa) ger ett mått på den biologis
ska mångfallden, som allmänt
sett minska
ar med ökan
nde påverka n i form av förorening eller
e
andra m
miljöstörninga
ar. Vid
bedömning
g av bottenfa
auna använd
ds ofta en 5-gradig
5
ska
ala som strääcker sig från <15
mellan 28 oc
(mycket låg
gt antal) till >45
> (mycket högt antal). Antalet arte
er varierade m
ch 44,
vilket inneb
bär måttligt (25
( – 34) re
espektive hög
gt (35 – 45) antal arter eenligt skalan
n. Man
kan inte se
s några tyd
dliga skillnad
derna, vare sig i tiden eller mellann uppströms
s- och
nedströmsllokalerna.
Fr.o.m. 200
09 utvärdera
as åns ekolo
ogiska status
s i enlighet med
m Naturvåårdsverkets anvisningar [Reff. 244]. Samtliga lokaler undersökta under 2009 – 2010 visaade hög eko
ologisk
status. Den
nna typ av uttvärdering ha
ar inte gjorts
s vid de tidiga
are analyserrna, men inge
enting
tyder på attt den ekologiska statuse n skulle ha varit
v
lägre un
nder 2006-20008 än underr 2009
– 2010.
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Tabell 23. Bottenfauna
B
i Braån
B
– antal a
arter och DFI under periode
en vår 2006-hööst 2010.

Tidpunkkt

Teck 2

Teck 4

Teck
T
6

Teck 8

Anta
al

DFI

Antal

DFI

Anta
al

DFI

Antal

DFI
D

vår 200
06

34

6

39

5

40

5

36

5

höst 200
06

34

6

31

7

50

6

42

6

vår 200
07

30

6

33

6

33

7

39

6

höst 200
07

30

5

30

5

36

5

38

6

vår 200
08

31

7

36

6

34

6

34

5

höst 200
08

44

5

43

6

36

5

39

7

vår 200
09

32

5

35

7

33

5

33

6

höst 200
09

28

5

41

6

42

5

44

7

vår 2010

28

6

40

6

38

5

35

7

höst 201
10

44

7

30

6

40

6

40

7

Medel 2006
6-2010

33

5,8

36

6,0

38

5,5

38

6,2
6

Sammanfa
attande bedö
ömning
Resultaten visar att botttenfaunan i Braån har va
arit i stort se
ett likartad uppp- och neds
ströms
BT Kemi-o
området under perioden 2006 – 201
10 med endast små skiillnader mellan de
olika lokale
erna. Det harr inte noteratss några teck
ken på påverkan av sanerringsåtgärde
erna.

12.6 Meteorolo
ogiska observationer
De meteoro
ologiska obs
servationerna
a har omfatta
at löpande mätning och reegistering av
v vindriktning, vin
ndhastighet, temperatur,, luftfuktighe
et, solstrålnin
ng, lufttryck och regn frå
ån juli
2005 (kapitel 10.7). Pe
erioden t.o.m
m. decemberr 2010 omfa
attar 1 985 ddygnsmedelv
värden
och ca 47 600 timmed
delvärden. M
Mätningarna under perioden har sam
mmanställts i Ref.
229.
De enskilt viktigaste pa
arametrarna när det gälle
er spridning av luftföroreeningar och lukt
l
är
vindriktning
g och vindha
astighet. Förrdelningen av
a vindriktnin
ng och vind hastighetsintervall
kan beskrivvas med en vindros
v
enlig
gt Figur 44.
Vanligtvis kommer vind
den med en
n syd-sydväs
stlig till västlig riktning ööver Teckom
matorp.
Vindhastigh
heten låg so
om medelvärrde över hela
a mätperiode
en på 4,3 m
m/s. Den max
ximala
vindhastigh
heten mätt som
s
medelvä
ärde över ettt dygn låg på ca 12 m/ss. Vindhastig
gheten
under sane
eringskampanjerna låg på
å 5,2 m/s, vilket således är något höggre än mede
elvindhastigheten
n.
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Figur 44. Vin
ndros för perio
oden juli 2005
5 t.o.m. decem
mber 2010.

12.7 Övervakniing av omgiivningsluft
Som framg
går av kapittel 10.8 utfö
ördes provta
agning av pa
artiklar samtt provtagning och
analys av föroreningarr i omgivning
gsluft vid tv
vå mätstation
ner i Teckom
matorp benä
ämnda
onen och Ga
arvaren. Provvtagningarna
a utfördes un
nder Kampaanj 1 – 6. Lu
uftmätPumpstatio
ningarna re
edovisas i rapport från fe bruari 2009 [Ref. 222].
Resultaten från provtag
gningen av p
partiklar fram
mgår av Tabe
ell 24. Andel i vindsektor avser
den tid vindriktningen var
v sådan a
att mätstation
nen kunde ha påverkats av de sane
eringsaktiviteter, inklusive transporter, som
m skedde un
nder respektive period.
Av mätning
garna framgå
år att den ge
enomsnittliga
a halten partiklar var i stoort sett samm
ma för
de båda mätstationern
m
a, dock med
d en tendens
s till högre halter
h
vid Gaarvaren. Dettta kan
förklaras av mätstation
nens placerin
ng invid en väg,
v
och skillnaden beroor sannolikt till stor
del på av trafiken
m pågick i anslutt
uppv
virvlat vägda
amm liksom de byggnadsarbeten som
a
ning till mä
ätstationen. Omgivningarn
O
na för mätsta
ation Pumps
stationen varr efterbehand
dlingsområdet occh åkermark
k. Resultaten
n av de gen
nomförda mä
ätningarna vvisade således på
ingen eller låg påverka
an. Det bedö
ömdes därför inte sannolikt att någoon påverkan skulle
ske under senare
s
kamp
panjer.
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Tabell 24. Halt
H partiklar i omgivningsluft
o
ft vid provtagniingsstationern
na Pumpstatioonen och Garv
varen
under Kamp
panj 1 – 6B . Halterna
H
redovvisas som timm
medelvärden.
Halt partikla
ar (µg/m3)
Kampanj

Pumpsttationen

Andel i vvindsektor (%)

Garvaren

Pumpstationen
P
n

Garvarren

Medel

99-perc.

Medel

99-perc.

(0-90°)

(90-260
0°)

1

16

46

20

70

16,6

2,6

2

54

248

56

159

0

0

3

18

48

27

72

74,8

14,8
8

4

16

33

20

43

2,6

46,2
2

5

22

69

32

78

74,0

0

6A

39

341

62

432

32,9

28,2
2

6B

12

45

9

25

0

64,2
2

I Tabell 25 redovisas påvisade ämn
nen i omgivningsluft vid de
d två provtaagningsstatio
onerna
under mätp
period 1, som omfattade
e tiden 2008
8-04-14 – 20
008-06-05 (K
Kampanj 1 och
o 2)
och mätpe
eriod 2, som
m omfattade tiden 2008
8-06-05 – 2008-09-14 ((Kampanj 3 – 6).
dinoseb ochh dioxiner.
Analyserna
a omfattade fenoxisyror,
f
kklorfenoler, klorkresoler,
k
Under båda mätperioderna påvisad
des 4- mono
oklorfenol, 2,4 + 2,5-dikl orfenol och 2,4,5triklorfenol i luften. Vid det
d senare tiillfället påvisa
ades även 2,6-diklorfenool, 2,4,6-triklo
orfenol
och 4-klor--2-metylfenol. Fenoxisyro
or, dinoseb och dioxinerr påvisades inte vid någ
got av
tillfällena. De
D halter som
m påvisadess låg samtliga
a under 2 ng
g/ m3 eller 0,0002 μg/m3 (1
1 ng =
0,001 μg).
I brist på an
ndra riktvärd
den brukar 1‰
‰ av de yrke
eshygieniska
a gränsvärdeena användas som
bedömning
gsvärde för omgivningssluft. För klorkresoler
k
och klorfennoler uppgå
år de
yrkeshygieniska gräns
svärdena tilll 500 respe
ektive 3 000
0 μg/m3 ochh riktvärden
na för
omgivningssluft således till 0,5 μg/m
m3 för klorfeno
oler och 3 μg
g/m3 för klorkkresoler. Påv
visade
medelhalte
er av klorfenoler låg merr än hundra gånger lägrre än bedöm
mningsvärdena för
omgivningssluft. För klorrkresoler varr skillnaden ännu
ä
större.
Vid tidigare
e utförda und
dersökningarr (kapitel 8.2
2.3) förväntad
des endast m
mycket låga halter
av fenoxisyyror i omgivningsluften, medan klorffenoler och klorkresoler förväntades
s förekomma i vä
äsentligt hög
gre halter. De
essa bedömningar bekrä
äftas av utförrda mätninga
ar. För
klorfenoler bedömdes att
a en halt övver det uppskattade riktv
värdet för om
mgivningsluft skulle
kunna före
ekomma inom samhällett under säm
msta tänkbarra förhållandden, men in
nte för
klorkresole
er. Beräkning
garna basera
ades på avgå
ång från en 1 000 m2 öpppen schaktg
grop. I
verklighete
en var den öppna
ö
sanerringsschakte
en väsentligt större (som
m mest ca 10 000
m2).
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Tabell 25. Påvisade
P
ämne
en i omgivning
gsluft vid provttagningsstationerna Pumpsstationen och GarvaG
ren under mätperiod
m
1 och
h 2. E.p = ej p
påvisat. Halterr i ng/m3 (1ng = 0,001 μg).

Mätperiiod

1
(Kampanj 1 och 2)

2
(Kampanjj 3-6)

Ämne

Uppmätt halt (nng/m3)
Pumpstation
nen

Garvaren

4-m
monoklorfenol

0,34

0,48

2,4 + 2,5-diklorfe nol

0,8

1,4

2,4,,5-triklorfenol

0,5

e.p.

Sum
mma klorfenol er

1,7

1,9

4-m
monoklorfenol

0,12

0,07

2,4 + 2,5-diklorfe nol

0,09

0,04

2,6--diklorfenol

0,05

e.p.

2,4,,5-triklorfenol

0,11

0,08

2,4,,6-triklorfenol

0,03

e.p.

Sum
mma klorfenol er

0,40

0,20

4-klor-2-metylfen ol

0,49

0,40

De tidigare
e beräkningar, som redovvisas i kapite
el 8.2.3, var inriktade påå att bestämm
ma de
sannolikt högsta
h
halterr som kan fö
förekomma, medan uppfföljande mättningarna utffördes
som medelvärden. Res
sultaten är d
därför inte direkt jämförbara. Det kann således intte helt
uteslutas att
a ovan det nämnda bed
dömningsvärrdet för omgivningsluft ka
kan ha övers
skridits
för klorfeno
oler, men kn
nappast för klorkresoler. Om det ha
ar inträffat ööverskridanden så
bedöms de
essa ha varit mycket korttvariga, då medelvärdena
m
a låg långt unnder bedömningsvärdena. Denna
D
bedöm
mning stöds a
av de iakttag
gelser som gjjordes i sam
mband med schaktningsarbete
et, då man kunde konsstatera att avgången
a
av luktande ämnen (san
nnolikt
främst klorffenoler och klorkresoler)
k
kunde vara mycket påta
aglig direkt eefter det att föroref
nad jorden hade exponerats mot om
mgivningen, men att lukte
en avtog snaabbt efterhan
nd.
attande bedö
ömning
Sammanfa
Någon menlig påverka
an på omgivvningen vad avser partik
klar eller förooreningar be
edöms
ekommit under saneringssperioden.
inte ha före
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12.8 Övervakniing av lukt
12.8..1

Luktobservationer i Teckomat orp

Under saneringen, d.v.s. under pe
erioden april 2008 – aprril 2009, utföördes luktobs
servationer i en
nlighet med det progra
am som beskrivs i kap
pitel 10.9.1. Observatio
onerna
redovisas och
o utvärderas tillsamma
ans med utförda väderobs
servationer i Ref. 225.
Lukt konsta
aterades vid
d 74 tillfällen /dagar av personer inom
m luktpaneleen, personerr verksamma vid
d företagen inom södra
a området eller av andrra personer. Luktstörnin
ngarna
inträffade främst
f
i sam
mband med utlastningskampanjerna
a och de aandra tillfälle
en när
grävningsa
arbeten pågic
ck. Störninga
arna var som
m störst när vindhastighet
v
ten var låg och vid
västlig vind
d. Luktstörningarna var m
mest påtagliga under julli 2008, när Kampanj 3 och 4
pågick och när man grä
ävde i områd
den med hög
g förorenings
snivå. Underr denna perio
od var
temperaturren hög och vindhastigh
heten låg. Krraftig lukt no
oterades då vid sex tillfä
ällen i
samhället av
a luktpanele
en.
Under Kam
mpanj 4 kons
staterades sä
ärskilt kraftig
g lukt av 4 pe
ersoner av 5 som ingick i luktpanelen. Vid
V närmare analys visa r det sig attt den kraftiga lukten föreekom den 14 juli.
Vinden låg då på från väst-nordväst
v
tlig riktning under
u
större delen
d
av daggen, Figur 45
5.

Figur 45. Vin
ndförhållanden
n under Kamp
panj 4, 14 juli mellan
m
klockan
n 06 - 18, 20008.

Tidigare be
edömningar,, som gjorde
es med stöd av luktundersökningaar och spridningsberäkninga
ar, var att luk
kt av och till kkunde förvän
ntas förekom
mma i samhäället (kapitel 8.2.3),
8
vilket övere
ensstämmels
ser med gjord
da iakttagels
ser. Kraftig lu
ukt har dock förekommit i sam-
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hället med en styrka so
om är större än vad som
m kunde bedö
ömas med sstöd av spridningsberäkninga
arna (jämför Figur 15). E
En bidragand
de orsak till detta kan vvara att de öppna
ö
saneringssschakten var väsentligt sttörre och dju
upare än de som
s
beräkninngarna base
erades
på (1 000 m2 öppen sch
haktgrop).
Sammanfa
attande bedö
ömning
Luktstörnin
ngar förekom
m således avv och till und
der den tid då saneringssarbetena pågick.
p
Störningarn
na inträffade främst när g
grävarbeten genomfördes i områden med höga föroref
ningsnivåer, som därfö
ör luktade kkraftigt och när vindförh
hållandena vvar ogynnsa
amma.
Störningarn
na bedöms dock
d
ha varit av begränsa
ad omfattning
g och periodder med krafttig lukt
har varit ko
ortvariga.
Inga avbrottt gjordes i schaktningsa rbetet i syfte
e att minska luktolägenheeter när vinde
en låg
på mot sam
mhället. Som
m nämns i kap
pitel 8.10.1 fanns bereds
skap att täckaa luktande massor
m
och schaktbottnar med presenninga
ar, vilket tillgreps vid några tillfällen.
Luktobservationer i Landskron
na

12.8..2

Luktobservvationer utfördes på nio platser inom
m och i ans
slutning till LLandskrona hamn
enligt kapittel 10.9.2. Re
esultaten av luktobservattionerna har sammanställlts i Tabell 26
2 och
Tabell 27.
Som framg
går av Tabelll 26 noterade
es lukt vid 33 av de sam
mmanlagt 4144 utförda obs
servationerna. Lukten var då
å antingen m
mycket svag eller
e
svag. Tydlig – myckket stark luktt notedes inte.
rades såled
Tabell 26. Sammanställnin
S
ng av samtliga
a luktobservattioner i Landsk
krona.
Lu
uktstyrka

Anta
al observation
ner

Färgkod i Tabell 27

0

Ing
gen lukt

381

1

Myycket svag luk
kt

29

2

Svvag lukt

4

3

Tyydlig lukt

0

-----

4

Sta
ark lukt

0

-----

5

Myycket stark luk
kt

0

-----

Summa

414

I Tabell 27 redovisas antalet tillfälle
en som lukt noterades
n
vid
d de olika staationerna und
der de
11 kampan
njerna. Färgm
markeringen avser den högsta
h
noterade luktstyrkkan under re
espektive kampa
anj.

ra04s 2011-02-17

152 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\1270092_bt kemi_a\\19original\norra området\11-08-10_
o
_saneringsrapport..docx

Tabell 27. Lu
uktobservation
ner i Landskro
ona under Kam
mpanj 1-11. I tabellen
t
redovvisas antal obs
servationstillfällen
n, antal registre
eringar av lukt
kt per mätstatio
on samt färgko
odning för starrkast noterad lukt.
Kampanj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Antal observvationstillfällen
n

5

4

4

4

4

5

4

4

4

3

6

1

2

2

1

3

2

1

4

1

5

1

1

2

2

6

1

7

1

2
1
1

1

8
9

3

2

4
Mätstation

1

2
-

1

-

Av Tabell 27
2 framgår att under 10
0 av totalt 11 kampanjerr noterades lukt vid någ
gon av
än fyra statio
mätstatione
erna, men aldrig vid fler ä
oner. Starkas
st lukt, som ddock betecknades
som svag, observerades vid ensta
aka tillfällen vid mätstatio
on 4 och 5, som var be
elägna
öster respe
ektive nordos
st om kajplattsen. Ingen lukt noterade
es vid stationn 9 i Landsk
kronas
centrum. Klagomål
K
på lukt framförd es inte heller under lossn
ningsarbetet i Landskrona.
Resultaten av luktobse
ervationerna som gjordes
s i Landskro
ona överenssstämmer me
ed vad
e förväntas enligt gjorda b
beräkningar (kapitel 8.2.3
3).
som kunde
Sammanfa
attande bedö
ömning
Lukt kunde
e av och till förnimmas
f
in
nom Landskrronas hamn och det angrränsande ind
dustriområdet under omlasttningen. Lukkten var doc
ck endast sv
vag. Luktstöörningar av någon
n
betydande omfattning bedöms
b
såle
edes inte ha förekommit.
f
Några särsskilda skydd
dsåtgärder m
mot lukt beh
hövde därförr inte vidtass vid lossnin
ngen i
hamnen.

12.9 Övervakniing av bulle
er
Enligt anm
mälningshandlingarna bed
dömdes bulle
erstörningar ske under bbegränsad tiid och
beräknadess därför som
m ringa [Ref. 3
39]. Inga särrskilda krav på
p övervakni ng eller mätn
ningar
av buller sttälldes i länss
styrelsens be
eslut [Ref. 72
2].
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Några klag
gomål gällan
nde buller fra
amfördes intte från närbo
oende eller närliggande verksamheter. Det var såled
des aldrig akktuellt att vidta bullerdäm
mpande åtgärrder eller att utföra
bullermätniingar.

12.10
0 Övervakniing av spill och damnin
ng
I kapitel 8.1
10.1 redovisa
as vilka skyd
ddsåtgärder som
s
vidtagits
s för att motvverka spill av
v jord
och damnin
ng och i kapitel 10.11 hurr övervakningen gått till.
12.10
0.1

Övervak
kning i Teckkomatorp

Som nämn
ns i kapitel 8.10.2
8
har nå
ågot spill inte
e konstaterats i Teckomaatorp. Sopniing av
tillfartsgata
an utfördes effter varje kam
mpanj och nå
ågon enstaka gång undeer en kampan
nj. Vid
torr väderle
ek vattnades gatan för attt begränsa damning.
d
Enligt provttagningen av
v partiklar i o
omgivningslu
uften bedöms
s någon dam
mning av bety
ydelse
inte ha ske
ett (kapitel 12
2.7).
Sammanfa
attande bedö
ömning
De skydds-- och övervakningsåtgärd
der mot spill och damning
g som hade vidtagits i en
nlighet
med vad so
om åtagits oc
ch förelagts bedöms ha varit
v
tillfyllestt.
12.10
0.2

Övervak
kning i Land
dskrona

Som framg
går av kapite
el 8.10.2 ha r spill av jorrd skett i ha
amnbassängeen genom olyckso
händelser vid
v några tillffällen. Spill in
nträffade på kajen omhän
ndertogs om gående.
Tendenserr till damning
g noterades inte. Efters
som massorna var fuktigga och mas
ssorna
omlastadess direkt var risken för dam
mning mycke
et låg.
Sammanfa
attande bedö
ömning
De mindre
e mängder massor
m
som spilldes i hamnbassän
h
gen bedömss inte ha medfört
m
annat än ringa och myc
cket lokal påvverkan. Dam
mning bedöms inte ha skeett.
De skyddss- och överva
akningsåtgä rder mot spill som hade
e vidtagits i enlighet me
ed vad
som åtagitss och förelag
gts bedöms h
ha varit tillfyllest.
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13

Övriga resultat
De övergrip
pande åtgärd
dsmålen för projektet finns formulera
ade i kapitel 6.1. Tre av dessa
behandlar mål som inte
e är kopplade
e till de konkreta sanering
gsmålen, näm
mligen:


Eftterbehandling
gen m.m. ska
all vara ett fö
öredöme för framtida proj
ojekt



Pro
ojektet skall öppna upp
p för vetenskaplig fors
skning av ssåväl miljömässig,
tekknisk, medicinsk samt soccial karaktär



Ettt viktigt delmål i projektett är att bilden
n av och attityderna till oorten Teckom
matorp
ska
all förändras på ett sådan
nt sätt att orten inte längrre är belastadd av BT Kem
mi

Den förstnä
ämnda punktten kommen
nteras närma
are under kap
pitel 14.3.
Projektet har inte initierrat några om
mfattande fors
skningsinsats
ser, men väl en rad kuns
skapsuppbyggan
nde aktivitete
er, som belysses närmare
e nedan. Vid
dare har attittydundersökn
ningar
genomförtss inom ramen
n för projekte
et, vilka sammanfattas ne
edan.
Nedan sam
mmanfattas hur
h man arbe
etat för att uppfylla och följa
f
upp desssa aspekterr inom
projektet. Utöver
U
detta redovisas en
n sammansttällning om hur
h man har arbetat med information i pro
ojektet.

kling samt kkunskapsutv
veckling
13.1 Forskning och utveck
Målet att öppna
ö
upp fö
ör vetenskap
plig forskning
g av såväl miljömässig,
m
tteknisk, med
dicinsk
samt socia
al karaktär ha
ar funnits me
ed redan vid
d arbetet me
ed huvudstuddien, men ku
unde i
det skedet inte utveckla
as i någon sttörre omfattning i brist på ekonomiskaa medel.
Målet att frrämja forskn
ning, utveckl ing och kunskapsutveck
kling fick höggre prioritet under
det följande redovisas närmare vilkaa insatser so
förberedelsseskedet och
h därefter. I d
om har
gjorts i projjektet.
13.1..1

Ozonbehandling avv dränerings
svatten

Ett huvudm
mål har varitt att inte län
ngre behöva
a leda dräne
eringsvattnett från områd
det till
Landskrona
a och avlop
ppsreningsve
erket där för biologisk behandling. Möjlighetern
na att
pröva en lo
okal behand
dling erbjöds när ett före
etag, som ha
ade varit enggagerat i be
ehandlingen av lä
äckvatten frå
ån Hallandså stunneln föro
orenat med tätningsmede
t
el, våren 200
07 fick
tillgång tilll en större container med olika försöksutrustning för vattenbehan
ndling.
Företaget, O3 Technolo
ogy, tillverka
ade också ozongeneratorer, främst förr badvattenrening,
och bedöm
mde att ozon sannolikt skulle kunn
na bryta nerr de organisska bekämpningsmedlen i dräneringsvatttnet. Företag
get fick tillgå
ång till dräne
eringsvatten från BT Kem
mi och
genomförde egna laborratorieförsökk som bedöm
mdes vara positiva.
På basis avv de första fö
örsöken föresslog företage
et försök i pilotskala i en eenkel anlägg
gning i
den nya pumpstatione
en. Containe
ern ställdes upp
u
intill den nya pumppstationen fö
ör och
östen 2007 o
och visade på
p fortsatt go
oda resultat om än med vissa
försöken påbörjades hö
driftstörning
gar. Projekte
et slöt ett avttal med förettaget och en
n mer anpasssad pilotutrustning
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byggdes in
n i pumpstatio
onen. Utrusttningen var så
s väl tilltage
en att den unnder en stor del av
tiden klarade att behandla allt drä
äneringsvatte
en, men såväl behandlatt som obeha
andlat
gsverk under försöksdrifteen.
dräneringsvvattnen leddes till Landskkrona rening
I början av 2009 bedöm
mdes resultatten från ozon
nbehandlinge
en, efter ca eett års försök
ksdrift,
vara så positiva att man bedömde att en perma
anent behandlingsanlägggning borde kunna
installeras för att göra det möjligt a
att släppa de
et behandlad
de vattnet till Braån, dock
k med
möjligheten
n att kunna leda vattne
et till Lands
skrona vid driftsavbrott eller -störn
ningar.
Försöksdrifften redovisa
as i Ref. 180
0. Anmälan om ozonbehandling av dräneringsv
vattnet
lämnades in till länsstyrrelsen i juni 2
2009. Ärende
ehanteringen
n redovisas i kapitel 5.13.
13.1..2

Försök med
m
ozonbe
ehandling av
a förorenad
d jord

De utförda försöken med ozon på dräneringsvatten var så lovande attt det aktuella
a företaget blev intresserat av
a att utföra
a försök med
d behandling
g av förorenaad jord med ozon
inom det södra område
et. De första
a försöken ha
ar enligt upp
pgift från föreetaget slagit väl ut
och förslag
g till fortsatta försök i stö rre skala har diskuterats
s. Sådana förrsök har doc
ck inte
påbörjats, sannolikt
s
på grund av attt företaget prrioriterat andra åtagandenn.
13.1..3

Test av portabel an
nalysutrustn
ning

Ett återkom
mmande pro
oblem vid scchaktsaneringar är svars
stiden för laaboratorieana
alyser.
Detta gäller särskilt vid föroreninga r av den typ som är aktu
uella vid BT K
Kemi där analyser
normalt må
åste utföras vid laborato
orier med ofttast långa sv
varstider. Annalyskostnad
den är
därtill hög särskilt om man vill få korta svars
stider på någ
gra få dagarr, mot norm
malt tio
arbetsdaga
ar. Det finns därför ett sttort intresse för instrume
ent som direkkt i fält kan lämna
godtagbara
a resultat.
I anslutning till BT Kemi-projektet har därför två sådana instrument ((portabla GC
C-MS)
testats, ett av Försvarsmakten och ett av Köpen
nhamns Univ
versitet. Förssvarsmakten testamband med en militärövning under juni 2007, näär projektet upplät
de sitt instrrument i sam
digare jordp
området fö
ör försök oc
ch ställde tid
prover till förfogande. N
Något resulta
at har
Försvarsma
akten dock in
nte redovisatt.
Även Köpe
enhamns Universitet harr testat en prrototyp av ett fältinstrum
ment. Projektet har
ställt jordprover med analysresulta
a
at från laborratorium till universitetets
u
s förfogande
e som
sedan gjortt motsvarand
de analyser med det aktuella instrum
mentet. Försööken genomffördes
under 2008
8 – 2009, me
en har inte ra
apporterats. Enligt uppgifft ska resultaaten ha varit positiva, men ma
an söker fina
ansiering för den fortsatta
a utvecklinge
en av instrum
mentet.
13.1..4

Försök avseende
a
fö
örorenad be
etong

Under höstten 2008 stod
d det klart attt det södra området
o
var kraftigt föroreenat även i de
d s.k.
betrännorna och den rivningsbeton
r
ng som fann
ns där. Proje
ektet tog däärför initiativ till att
bilda en arbetsgrupp rörande
r
han tering av förorenad beto
ong i efterbeehandlingsprojekt.
Efter ett första möte hö
ölls under de
ecember 200
08 och underr februari 20 10 togs besllut om
att genomfföra ett störrre forskningssprojekt tillsa
ammans me
ed SBUF (Svvenska Bygg
gbranschens Utvvecklingsfond
d) som huvu
udfinasiär [Ref. 248]. Målet är att klaarlägga hur föroref
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nad betong
g bäst hanterras och finna
a vägar att åtteranvända betongen
b
påå ett resursefffektivt
sätt.
Projektet drivs av NCC med konsullterna WSP och
o Sweco som
s
utredaree. BT Kemi-p
projektet deltar genom
g
att sttälla tidigare
e analyser till förfogande
e och genom
m att bekostta nya
sådana som
m man kan ha
h en egennyytta av.
13.1..5

Examen
nsarbeten o ch motsvarrande

Under 200
05 använde Institutione n för Brand
dteknik vid LTH BT Keemi-områdett som
övningsexe
empel för en
n miljöriskan
nalys inom ramen för utbildning
u
avv brandingen
njörer.
Även proje
ektledningen för BT Kem
mi engagerad
des som opponent vid ppresentationen av
arbetena.
Genom ettt arbetsmark
knadsstöd ge
enomförde tekn.dr.
t
Pern
nilla Öhrströöm en studie
e över
fenoxisyrorrnas nedbryttning inom d et norra BT Kemi-områd
det sommareen 2006 [Reff. 242].
Rapporten visade att någon
n
tydlig nedbrytning av fenoxisyrrorna i jordeen i området knappast sker och
o att den reduktion so
om kan påviisas inom om
mrådet beroor på borttran
nsport
med dräneringsvatten.
Under proje
ekttiden har intresset förr BT Kemi va
arit stort från
n universitet och skolor. Under
2007 geno
omfördes ett examensarb
bete vid Eko
osystemteknik LTH kringg s.k. fytorem
mediering (att re
ena mark och vatten me
ed växter) in
nom det norrra området [ Ref. 243]. Arbetet
A
handleddess av Kenth Hasselgren
H
ssom redan 1997-99 (och som dåvaraande teknisk chef i
Svalöv) ge
enomförde fö
örsök med ssalixodlingarr inom områ
ådet. Resultaatet av exam
mensarbetet varr att växterna
a tar upp be
ekämpningsm
medel, men att
a det var svvårt att kvan
ntifiera
upptaget in
nom ramen fö
ör den begrä
änsade studie
en.
Studerande
e vid Naturg
geografiska institutionen vid Lunds Universitet hhar genomfö
ört en
uppsats rörande projek
ktets uppfylla
ande av de nationella miljökvalitetsm
m
målen, framfför allt
målen ”Gifftfri miljö” oc
ch ”Grundvattten av god kvalitet”. I uppsatsen
u
kkonstateras att
a BT
Kemi inte direkt
d
styrs av
a dessa må l samt att må
ålen i sig är vaga och svvåra att precisera i
ett enskilt projekt,
p
men att projekte
et sannolikt kommer
k
att kunna
k
leva uupp till målen
n [Ref.
247].
Projekt av mindre omfa
attning eller projekt som är i sin linda
a är t.ex. förrsök att stab
bilisera
den föroren
nade jorden med olika m edel, försök att behandla
a jorden medd särskilda prrodukter eller oxiidationsmede
el och försökk med elektro
okinetisk beh
handling.
Ett led i attt främja fors
skning och u
utveckling ha
ar varit att ta
a emot besöök från unive
ersitet,
högskolor etc.
e Omfattniingen av desssa besök redovisas i kap
pitel 13.3.
Genom de
en miljökontro
oll, som harr skett inom projektet, har en stor m
mängd inform
mation
insamlats, som skulle kunna nyttja
as i olika avs
seenden. Up
ppföljningen av Braåns vatten
v
och bottenfaunaunders
sökningarna har medförtt ökad kunsk
kap om den ekologiska statusen i ån, som
s
kan nytttiggöras av Saxån Braå
åns vattenvå
årdskommittéé. Vidare finns ett
stort analyysmaterial av
v fenoxisyrorr, klorfenoler och klorkresoler i jordd och grundv
vatten
som skulle
e kunna nyttjjas för en m
mer ingående
e studie av dessa ämneens uppträda
ande i
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miljön. Den
n meteorolog
giska station
nen har sam
mlat väderdatta under meer än fem årr, som
finns till förrfogande.

13.2 Attitydund
dersökninga
ar
Ett av delm
målen med efterbehandl
e
ingsprojektet är att bilde
en av och atttityderna till orten
Teckomato
orp skall förä
ändras på ettt sådant sätt att orten inte längre äär belastad av
a BT
Kemi. Som
m nämns i ka
apitel 7.14 h
har undersök
kning av attittydförändringgar utförts av GfK
genom tele
efonintervjuer vid tre tillfä
ällen: februarri 2005, som
mmaren 20077 och hösten
n 2009
[Ref. 235, Ref.
R 236 och
h. Ref. 237].
I den senasste undersök
kningen redo
ovisar GfK följande reflektioner:
”Ytterligare
e tid har gåttt sedan hän
ndelserna viid BT Kemi. Att det hella tiden påg
går ett
arbete med
d saneringen
n och en kom
mmunikation
n om vad ma
an gör i områådet till boen
nde är
tydligt. Info
ormationen har
h satt sina spår i de boende och idag
i
är det 3 av 4 boen
nde på
orten som anser sig va
ara välinforme
erade om sa
aneringsproje
ektet. Frågann är snart om
m man
kan nå en
n högre and
del kännedom
m än den vi
v ser idag? Denna högga kännedom
m om
saneringsa
arbetet har måhända
m
de
en effekten att
a det idag är en högre
re andel blan
nd de
boende so
om nämner BT
B Kemi so
om den störs
sta nackdele
en för orten – blir de ständigt
påminda om
m händelsen
n?
Men faktum
m är att de boendes
b
bild av Teckoma
atorp blivit mera
m
positiv i och med ku
unskapen om sa
aneringsarbetet. Sanering
gsarbetet av
v området är något som ppåtagligt tas
s emot
positivt bla
and de boen
nde på orten
n, men spela
ar en positiv
v roll även föör boende utanför
u
Teckomato
orp.”
Att man på
å senare tid under hand fått klart för sig att det finns betydannde mängd föroref
ningar kvar på det söd
dra områdett har sannolikt inneburit att attitydenn till Teckom
matorp
som ort inte
e förändrats i den omfatt ning som annars sannolikt hade skettt.

onsinsatser
13.3 Informatio
Information
n till medverkande, intresssenter och allmänhet har
h av projekktet bedömts
s vara
mycket vikttigt och en väsentlig
v
del i att uppfylla målet att vara
v
ett föreddöme för likn
nande
projekt. Me
ed sin historiska bakgrun
nd har projek
ktet från börjjan haft som
m ambition attt vara
mån om öp
ppenhet och tillgänglighett.
13.3..1

Projektk
kontor och u
utställnings lokal

Ett viktigt beslut
b
togs re
edan 2003, vvilket var attt förlägga pro
ojektkontorett till Teckom
matorp.
Vissa lokaler i den f.d. folkskolan
f
frå
ån slutet på 1800-talet fa
anns tillgäng liga, där ett kontor
k
inrättades. I en större skolsal iordn
ningställdes därefter en utställning ööver BT Kem
mi och
händelsern
na under 197
70-talet. Utsställningsmatterialet omfattade t.ex. fllygfoton från
n olika
epoker, löp
psedlar från olika hände
elser, bilder från sanerin
ngen efter B
BT Kemis ko
onkurs
samt doku
ument från utförda und
dersökningar och arbete
et med huvvudstudien. Under
förberedelsseskedet, nä
är det stod klart att om
mfattande efterbehandlinngsåtgärder skulle
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komma att genomföras
s, togs beslu
ut 2005 om att
a göra en mer
m omfattannde renoveriing av
skolan och ordna en sä
ärskild inform
mationslokal med
m tillgång till toaletter.
Under geno
omförandesk
kedet från årr 2006 och framåt har an
ntalet besökaare stadigt växt
v
till
uppemot 1 000 besöka
are per år. I d
de flesta fall har besöken
n varit föranm
mälda och uttgjorts
av särskild
da grupper, medan
m
de s pontana bes
söken har va
arit av mindrre omfattning. Vid
besöken ha
ar ofta en do
okumentärfilm
m från saneringen 1978 visats
v
som inntroduktion tiill OHeller Powerr Point-prese
entationer frå
ån det aktuella projektarb
betet.
13.3..2

Projekte
ets hemsida
a

Ett annat beslut
b
som togs
t
i ett tid
digt skede va
ar att sprida
a informationn om projekttet via
Internet. En portal till projektet
p
öpp
pnades därfö
ör på kommu
unens hems ida3, där pro
ojektet
med jämna
a mellanrum
m, vanligtvis i anslutning till styrelsemötena en gång per månad,
m
porter och andra
presenterat viktiga hän
ndelser. Rapp
a
dokument som harr bedömts va
ara av
allmänt intrresse har lag
gts ut som pd
df-filer åtkom
mliga för alla.
13.3..3

Informattion till loka
albefolkning
gen

En central uppgift för prrojektet har vvarit att nå utt med inform
mation till lokaalbefolkninge
en och
personal so
om arbetar vid
v företag i anslutning till BT Kemi--området. Kaanalerna förr detta
har varit fle
era:


nat i stort se
Pro
ojektkontorett var bemann
ett dagligen under
u
arbetsstid under förberedellse- och ge
enomförande
eskedet. Ko
ontakter med
d projektleddningen har skett
genom personliga besök, te
elefon och e--mail.



De
en ovan näm
mnda utställn
ningslokalen har varit tillg
gänglig för aallmänheten under
kon
ntorets öppettider



Pre
esskonferens
ser för lokallpressen efte
er styrelsem
mötena samtt pressreleas
ser till
alla
a media i sa
amband med
d viktiga hän
ndelser, t.ex. kontraktsskkrivning, entreprenad
dstart, antimonproblemattiken och inv
vigningen



Info
ormationsmö
öten för allmä
änheten, van
nligtvis 2 ggr per år



Särskilda insats
ser riktade ti ll bl.a. skolba
arn

En viktig del i informatiionen har va
arit att nå ut till skolbarne
en i främst T
Teckomatorp
p, men
även till ba
arn i hela Svalövs
S
kom mun. Underr 2006 frams
ställdes därfför en enkel skrift
”Sagan om
m BT Kemi” som riktade ssig till mellans
stadiets skolbarn. Samtligga sjätteklas
ssare i
Svalöv inbjjöds till proje
ektet för inforrmation med ”sagan” som
m grund. Mållet var att nå
å både
barnen och
h deras förä
äldrar. Skolo
orna i Tecko
omatorp har fysiskt meddverkat i pro
ojektet
genom att under två da
agar i oktobe
er 2009 plan
ntera träd i den
d s.k. ”Barrnens klimats
skog”.
olor i övrigt ha
ar också förla
agt årliga åte
erkommande
e studiebesöök till projekte
et.
Många sko
Företagen på orten ha
ar inte berörtts i någon sttörre omfattn
ning av arbeetena på det norra
området. Tidvis
T
har man
m
såsom b
befolkningen
n i övrigt stö
örts av lukt under sane
erings3

http://www
w.svalov.se/o
ovrigt/gadire kt/btkemiefte
erbehandling
g
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arbetena. Någon
N
särsk
kild informatiion till företa
ag eller andrra specifikt bberörda har därför
inte skett i samband med
m
arbeten
na på det no
orra områdett. Däremot hhar information till
verksamhe
etsutövare oc
ch fastighetssägare varit högt
h
prioriterrade vid de aarbeten som
m skett
parallellt på
å det södra området,
o
men
n detta beha
andlas inte i denna
d
rappoort.
Under förb
beredelseskedet hyste pe
ersonalen på
å ett företag,, Exomatic, ssom hyrde lo
okaler
där det ida
ag är daghe
em, stor oro för de kommande arbe
etena. Särskkild informatio
on för
personalen
n genomförde
es, men före
etaget flyttade
e. Det avgörande skälet till flytten var dock
sannolikt in
nte den föres
stående sane
eringen.
Flera speciialarrangema
ang har hållitts under åren
n, exempelvis:


De
en officiella invigningen a
av entrepren
nadarbetena, som hölls den 5 septe
ember
200
07 med landshövdingen som officiant



Öp
ppet hus-arra
angemang i Torgskolan, bl.a. den 22
2 septemberr 2009 för attt uppår sedan BT
mä
ärksamma attt det var 30 å
T Kemi-fabriken sprängdees



Invvigningen av Vallarna, so
om hölls den
n 6 december 2009 efter det att Oden
n slutfört återställningsarbetena



Besök av miljöm
ministern de n 24 augusti 2010

För att bl.a
a. följa upp utfallet
u
av infformationen har attitydun
ndersökningaar till projekte
et och
orten genomförts vartan
nnat år seda
an 2005, vilke
et redovisas närmare i kaapitel 13.2.
13.3..4

Regiona
al och rikso mfattande i nformation

Via hemsid
dan samt genom
g
pressskonferenser och press
sreleaser haar informatio
on om
projektet nått ut till en bredare allm
mänhet. Tidn
ningar samt radio och TV
V har vid fle
era tillfällen rapp
porterat om projektet. S
Skildringarna har genere
ellt sett varitt sakliga och väldokumente
erade.
13.3..5

Föredrag

Projektledn
ningen har medverkat
m
me
ed presentationer vid flera konferenseer och inbjud
dits att
informera om
o projektett inför olika organisation
ner och instittutioner. Vid flera tillfälle
en har
projektet presenterats i samband m
med möten arrangerade
e av Nätverkket Renare mark´s
m
och dess systerorganis
s
sation i Dan mark. Den 11
1 mars 200
06 presenteraades projekttet vid
en konferens i Venedig
g. I samband
d med Nordro
ocs möte i Malmö
M
den 222 septemberr 2006
projektet.
ingick ett sttudiebesök till BT Kemi-p
BT Kemi-sttyrelsen har genomfört ttre egna stud
dieresor till projekt
p
i Smååland och Själland
samt till den termiska behandlingsa
b
anläggningen
n i Bremen.
13.3..6

Seminarrier

Särskilda seminarier
s
har anordnatss inom rame
en för projektet vid två tiillfällen. Det första
avhölls red
dan under hu
uvudstudien (26-27 mars
s 2003), då specialister
s
ffrån Skandin
navien
inbjöds till en öppen diskussion om projekte
et, redovisning av erfarrenheter, åtg
gärds-
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möjligheterr m.m. underr två dagar. [[Ref. 232] Se
eminariet varr främst tänktt som en gru
und att
stå på i de
et fortsatta arbetet
a
med huvudstudie
en. De tankar som då fraamkom har också
visat sig vä
ärdefulla även i det fortsa
atta arbetet och
o till stor de
el blivit bekrääftade.
Den 22 novvember 2007
7 hölls ett erffarenhetssem
minarium i Te
eckomatorp med inbjudn
na från
myndighete
er och komm
muner m.fl. m
med liknade
e projekt som
m BT Kemi [Ref. 233]. Ca
C 70
personer deltog
d
underr en dag dä
är representtanter för de
e olika aktörrerna i BT Kemiprojektet presenterade sina erfaren
nheter och kommentarer
k
r till projekteets genomförrande.
Journaliste
en Anita Jeka
ander höll i seminariet som
s
moderattor, och gavv tillsammans
s med
Monica Nilssson, talesm
man för de drrabbade orts
sborna, en sk
kildring av Teeckomatorp under
tiden för skkandalen. Må
ånga av de u
utomstående deltagarna uttryckte
u
sin uppskattning
g över
nyttan av seminariet.
s
Ett tredje seminarium
s
för summeriing av erfare
enheter från de genomföörda efterbe
ehandlingsarbete
ena genomfö
ördes den 18
8 februari 2011 med deltagare från pprojektets sty
yrelse,
projektledn
ningen, länss
styrelsen sam
mt utvalda ko
onsulter och entreprenöreer [Ref. 234]. Som
underlag fö
ör diskussion
nerna hade e
ett utkast tilll nedanståen
nde erfarenhhetskapitel (k
kapitel
16) distribu
uerats i förväg till mötesde
eltagarna.
13.3..7

Informattion till med
dverkande i nom projek
ktet

Berörd perrsonal hos de
e företag och
h entreprenö
örer, som me
edverkade i ggenomförand
det på
plats, fick i förväg info
ormation av projektets miljökonsulter
m
r om miljö- och hälsoris
skerna
samt de fö
örsiktighetsm
mått man bo
orde vidta under
u
arbete
et. Informatioon om säke
erhetsriskerna vid
d arbete närra de angrän
nsande järnv
vägarna gavs
s av person godkänd av
v Banverket. Såd
dan informatiion genomfö
ördes vid två tillfällen (kap
pitel 7.17 ochh 8.2.8).
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14

Måluppfy
yllelse
I detta kap
pitel bedöms
s i vad mån
n projektets mål har up
ppfyllts. Inleddningsvis be
edöms
uppfyllelse av åtgärdskraven som
m ställdes up
pp inför saneringen, därrefter de mä
ätbara
åtgärdsmålen som tog
gs fram und
der huvudstu
udieskedet och
o
slutligen de övergrip
pande
målen som
m formulerad
des inför pro
ojektet. Beho
ov av admin
nistrativa åtggärder och restriktioner bedö
öms avslutnin
ngsvis.

av
14.1 Åtgärdskra
14.1..1

Haltkrav
v för schakttbottnar och
h -slänter

Som framg
går av kapite
el 6.3 (Tabe
ell 4) gällde åtgärdskrav för saneringgen uttryckta
a som
resthalter i schaktbottn
nar och -vä
äggar. Dessa
a krav kom att överskriidas i större
e eller
mindre omfattning. I Ta
abell 28 redo
ovisas åtgärd
dskraven och medelhalteen i de 93 slutliga
s
kontrollytorrna (13 med
d dioxinanallyser) enligt bilaga 3 samt andelenn kontrollyto
or där
åtgärdskravven överskrid
ds.
Tabell 28. Åtgärdskrav
Å
för schaktbottna
ar och schakttslänter och be
eräknade meddelhalter samtt andel
kontrollytor i vilka åtgärdk
kraven överskrrids. Halter i mg/kg
m
TS och ng/kg
n
TS (WH
HO TEQ) för diioxin.
Äm
mne

Åtgärdsskrav

Medelhalt

Andel (%)

Summa feno
oxisyror

0,5
5

1,7

57

Summa klorrfenoler

5

2,8

11

Summa klorrkresoler

5

3,2

20

Dinoseb

0,1
1

0,18

5

Dioxin

400
0

51

0

I merparten
n av kontrollytorna översskreds åtgärrdskravet förr fenoxisyrorr och medelhalten
var mer än tre gånger högre
h
än åtgä
ärdskravet. För
F klorfenoler och klorkrresoler övers
skreds
åtgärdskravven i väsentlligt färre ytorr, och medelh
halterna låg klart under ååtgärdskraven.
I den överrvägande de
elen av kon
ntrollytorna påvisades
p
inte dinoseb, och i enda
ast ett
mindre antal kontrolly
ytor överskre
eds åtgärdskravet. Med
delhalten lågg dock klartt över
åtgärdskravvet, vilket be
erodde på e
ett enstaka extremvärde
e
på 10 mg/kkg TS. Detta
a borträknat ger en medelhalt på 0,07 mg
g/kg TS.
Dioxiner an
nalyserades i 13 (14%) a
av kontrollyto
orna. I inget av fallen övverskreds åtg
gärdskravet. Dett är dock troligt att åtgärrdskravet öve
erskreds i nå
ågra av konttrollytorna, frramför
allt sådana
a med höga klorfenolk
och
h klorkresolhalter.
För antimo
on hade inga
a åtgärdskra
av fastställts
s inför sanerringen, efters
rsom antimon inte
bedömdes utgöra ett riskämne.
r
N är antimonp
problematiken
n uppkom uunder saneringens
gång utförd
des en särsk
kild riskbedöm
mning av antimon, och platsspecifika
p
a riktvärden beräkb
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nades för olika
o
markanv
vändning oc h jorddjup en
nligt kapitel 6.2,
6 men desssa riktvärden kom
inte att utgö
öra åtgärdsk
krav.
Som nämn
ns i kapitel 6.3 stod det ttidigt klart un
nder sanering
gen att storaa jordvolymer med
förhållande
evis små föroreningsmän
ngder skulle
e behöva om
mhändertas oom åtgärdsk
kraven
skulle följass strikt. Av detta
d
skäl gjo
ordes en åte
erkoppling till det mätbaraa åtgärdsmå
ålet att
reducera fö
öroreningsmä
ängden med
d 80% samt det
d underlag detta byggeer på. Detta gjorde
g
det möjligt att tillämpa ett mer flexiibelt förfaran
nde vid prioritering av saaneringsinsattserna
enligt kapitel 6.3.
attande bedö
ömning
Sammanfa
Åtgärdskra
aven avseend
de halter i scchaktbottnarr och -slänter har inte upppfyllts, främs
st vad
gäller fenoxxisyror. Det kan
k i efterha nd konstaterras att kraven inte var tillrräckligt väl anpasa
sade till de
e övergripand
de åtgärdsm
målen. Orsaken till detta kan
k till störstta delen tills
skrivas
bristande information
i
om
o förorenin
ngsförhållandena, framfö
ör allt vad ggäller fenoxisyror.
Inför saneringen fanns ett förhål landevis om
mfattande an
nalysunderlaag för klorfe
enoler,
medan und
derlaget var mycket
m
begrä
änsat för övrriga ämnen. Detta gällde särskilt för fe
enoxisyror som i hög grad ko
om att bli sty rande för saneringen.
Behandlingsmål

14.1..2

Som framg
går av kapitel 6.4 hade mål formulerats för behandlingen av de förore
enade
massorna. Målen var uttryckta
u
som
m önskvärda respektive maximalt
m
tillååtna resthalte
er i de
behandlade
e massorna enligt Tabe ll 28. Enligt anmälningsh
handlingarnaa skulle ”öns
skvärd
halt” uppfylllas [Ref. 39] vid behandllingsanläggn
ningen.
Tabell 29. Eftersträvade
E
behandlingsres
b
sultat [Ref. 39
9]. Halter i mg//kg TS och ngg/kg TS (WHO
O TEQ)
för dioxiner.

Ämne

Efttersträvat beha
andlingsresultat
Önskvvärd halt

Max tillåte
en halt

Summa feno
oxisyror

0
0,05

1

Summa klorrfenoler

0
0,5

5

Summa klorrkresoler

0
0,5

10

Dinoseb

0
0,05

0,1

Dioxin

1
100

400

I kapitel 11.3 redovisas
s uppnådda rresultat vid behandlingsa
b
anläggningarrna i Utrechtt (testsaneringen
n) och i Brem
men tillsamma
ans med jäm
mförelser mott behandlingssmålen.
Sammanfa
attande bedö
ömning
Önskvärda
a halter har uppnåtts. Beh
handlingsmålet har således uppfyllts.
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14.2 Mätbara åtgärdsmål
å
Enligt kapitel 6.2 hade
e förslag till mätbara åttgärdsmål tagits fram unnder huvuds
studieskedet. Dessa mål var uttryckta som
m platsspeciffika riktvärde
en för jord inoom djupinterrvallen
0 – 1 m och 1 – 2 m. Som
S
mål för d
djupare jordlager gällde att föroreninggsmängden skulle
reduceras med ca 80%
%, och att ha
alterna i drä
äneringsvattn
net skulle upppgå till högs
st 100
µg/l räknatt som totalha
alt fenoxisyrror, klorfenoler och klork
kresoler. De mätbara åtg
gärdsmålen för norra
n
område
et redovisas i Tabell 30.
Tabell 30. Mätbara
M
åtgärd
dsmål. Halter i mg/kg TS och
h ng/kg TS(W
WHO TEQ) för dioxin.
0-1 m

1-2 m

>22 m

Summa feno
oxisyror

0,05

0,5
5

Summa klorrfenoler

0,5

5

Reduktion av ca 800% av föroreniingen.
å
maax 100 μg/l i
Med åtgärdsmål
dräne
eringssystemeet

Summa klorrkresoler

0,5

5

Dinoseb

0,05

0,06

Dioxin

100

400
0

Djup (m und
der markyta)

14.2..1

Haltmål för jord

Efter saneringen återfy
ylldes schakkterna med flera
f
meter ren jord, utoom inom de västligaste dela
arna av saneringsområd
de A, där de
en nya damm
men delvis äär förlagd. HuvudH
delen av det
d norra om
mrådet har tä
äckts med minst
m
en metter ren jord, vilket framg
går av
bilaga 9 occh 10. I den förstnämnda
a bilagan red
dovisas återffyllnadsmäkttigheterna i förhålf
lande till maximalt
m
sch
haktdjup und
der saneringe
en och i den
n sistnämnd a i förhållan
nde till
ursprunglig
g markyta.
Det finns ett
e 30-tal prov
vtagningspun
nkter belägna utanför de sanerade om
mrådena (billaga 5
och 6). I bilaga 5 redo
ovisas analyssresultat från
n dessa pun
nkter med upppgift om pro
ovtagningsdjup under slutlig
g markyta. Som framgå
år av samm
manställningeen är halterna av
klorfenoler,, som är den förening ssom analyserats i praktis
skt taget sam
mtliga prov, låga i
flertalet pu
unkter. Där klorfenoler,
k
e
eller andra analyserade
a
ämnen, förrekommer i högre
halter är tä
äckningen so
om har åstad
dkommits ge
enom utfyllnaderna god eller mycket god.
Jordlagren vid en av provtagningsp
p
punkterna (0
0316), där högre halter aav klorfenole
er och
klorkresole
er tidigare hade påvisats, schaktades bort i samband med att den nya dam
mmen
anlades. Massorna
M
flyttades till om
mrådet där den s.k. Him
mmelslundenn är belägen och
täcktes me
ed ren jord.
Genom övertäckningen
n bedöms de
e mätbara målen
m
för jordlagren ner till 2 m djup
p vara
uppfyllda.
Antimon om
mfattades intte av de mä
ätbara åtgärd
dsmålen, efte
ersom antimoon inte bedö
ömdes
utgöra ett riskämne un
nder huvudsttudieskedet. De platsspe
ecifika riktvärrdena för an
ntimon
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som togs frram under sa
aneringens g
gång uppgick
k enligt Tabe
ell 3 till 20 (0 – 1 m jordju
up), 40
(1 – 2 m) och
o 200 (>2m
m) mg/kg TS. Dessa värden gäller för naturmark.
Inom de sa
anerade omrrådena översskrids inte i något
n
fall dett platspecifikka riktvärdet för de
djupare jorrdlagren (bilaga 3). Med
delvärdet i samtliga
s
ana
alyserade yttor uppgår till
t 8,3
mg/kg TS, d.v.s. klart under även de
et riktvärde, som gäller fö
ör ytjord.
Genom övvertäckningen
n bedöms a
att antimonha
alterna i jord
dlagren ner till 2 m djup inte
överskriderr de platsspecifika riktvä
ärdena. För djupare jord
dlager (>2m
m), där riktvä
ärdena
styrs av rissker för ytvattten, bedömss antimonhaltterna väl und
derskrida 20 0 mg/kg TS. Trots
att det sakknas analysu
underlag från
n områden som
s
inte har sanerats, kaan denna slutsats
dras med stöd
s
av de halter
h
som p åvisade i sa
anerade mas
ssor. Som fraamgår av bilaga 2
låg antimon
nhalterna under 200 mg/ kg TS i samttliga analyserade prov m ed ett medelvärde
på 69 mg/kkg TS.
14.2..2

Reduktio
onsmål

För jordlag
ger under 2 m var det m ätbara åtgärrdsmålet form
mulerat som ett reduktionsmål
på 80% förr mängden fe
enoxisyror, kklorfenoler, och
o klorkreso
oler för hela BT Kemi-om
mrådet
(både det norra och södra område
et). Genom att uppnå detta mål beddömdes att spridningen av föroreningarr till Braån skkulle kunna begränsas till
t godtagbarr nivå utan pumpp
ning av drä
äneringsvatte
en. Djupet 2 m var medelavståndet till grundvatttenytan, som
m riskbedömning
gen under hu
uvudstudieskkedet baserad
des på.
I efterhand
d har det visat sig vara ssvårt att beräkna reduktionen av förroreningsmän
ngden
enbart för jordlager
j
und
der 2 m. Orssaken är att stora omflyttningar av joord utfördes under
de markarb
beten som utfördes efterr saneringen. Vidare är det
d oklart vilkka nivåer en framtida grundvvattenyta kom
mmer att antta efter de sttora förändringar som haar skett i omrrådets
gestaltning. På grund av
a dessa osä
äkerheter må
åste en berä
äkning av redduktionen ba
aseras
på totalmängden förore
eningar inom
m det norra området
o
före
e och efter saaneringen oavsett
jorddjup.
Som framg
går av kapite
el 11.5 bedö
öms mängde
en av fenoxis
syror, klorfennoler, och klorkresoler inom det norra området
o
ha rreducerats med
m
ca 85%
% genom sanneringen. Mo
otsvams ha uppnåttts för dioxin och sannolik
kt också för ddinoseb.
rande reduktion bedöm
Reduktionssmålet 80% gäller som n
nämnts ovan
n för hela BT
T Kemi-områddet. För det södra
området gjordes förnya
ade mängdbe
eräkningar i huvudstudien från 2010,, som kom frram till
att mängde
en fenoxisyro
or, klorfenole
er och klorkre
esoler inom detta områdde uppgår till 1,7 –
3,7 ton [R
Ref. 185]. Med dessa m
mängder medräknade be
edöms såleddes den samlade
föroreningssmängden fö
öre sanering
gen ha uppg
gått till 10,7 – 12,7 ton,, och redukttionen
genom san
neringsinsats
serna inom det norra området
o
upp
pgå till 61 – 73%. Äve
en om
reduktionsm
målet har up
ppnåtts för d
det norra om
mrådet har målet
m
såledess inte uppnåtts för
hela BT Ke
emi-området..
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14.2..3

Haltmål för dräneri ngsvattnet

Åtgärdsmå
ålet för dräne
eringsvattnett var uttrycktt som en su
ummahalt avv fenoxisyrorr, klorfenoler och
h klorkresoler på max 100
0 µg/l. I Figu
ur 46 redovisas haltutveccklingen samt bortpumpad mängd
m
föroreningar räkna
at på månad
dsbasis unde
er 2010. Kuurvorna som redovisas är lö
öpande mede
elvärden av tre i tid närrliggande analys- och m
mätvärden. Genom
G
medelvärde
esberäkningarna kan tillffälliga variationer utjämna
as och trendder tydligare urskiljas.

2010

Medelh
halt

500
400
300
200
100
0

j
d

janf

feb
m

mar
a

ap
mr

jmaj

Förorenings
F
smängd (kg//mån

j juni a juli s augo seppn

oktd

2,5
2
1,5
1
0,5
0
nov

Figur 46. Lö
öpande medelvärden av sum
mmahalt (µg/l,, blå linje) och
h av bortpumppad mängd (kg
g/mån,
röd linje) avv fenoxisyror, klorfenoler
k
occh klorkresolerr i dräneringsv
vattnet under 2010. Åtgärd
dsmålet
100 μg/l sa
amt bakomlig
ggande åtgärd
dsmål 500 μg
g/l och 0,75 kg/mån (mootsvarande 9 kg/år)
markeras med streckade linjer.

Summahalten i dräneriingsvattnet ssjönk under 2010 från inledningsvis 400 – 500 µg/l
µ till
200 – 300 µg/l, där den
n pendlade u
under huvudd
delen av året. Den bortpuumpade män
ngden
föroreninga
ar sjönk från ca 1,2 kg/m
mån till ca 0,,5 kg/mån, där
d den har llegat stabilt under
resterande del av 2010
0. Ett månatlig
gt utsläpp om
m 0,5 kg mottsvarar på årrsbasis 6 kg.
Haltmålet 100 µg/l har således in
nte uppfyllts, men målup
ppfyllelsen bbör bedömas
s med
beaktande av de föruttsättningar o
och av det sätt
s
som må
ålet togs fram
m i huvudstudien.
Utgångspunkten var en
nligt huvudsttudien [Ref. 155] att det framtida ha lttillskottet i Braån
av föroreningar från BT
T Kemi-områ
ådet på årsba
asis skulle un
nderskrida 00,4 µg/l. Detta
a krav
sattes så att
a halterna i Braån skulle
e underskrid
da de valda kvalitetskriteerierna för ytv
vatten
även vid perioder med
m
låga fflöden och vid rådan
nde bakgrunndsbelastnin
ng av
ngsmedel i ån. Halttillsko
ottet 0,4 µg/l motsvarade
e ett utsläpp på 9 kg/år vid
v ett
bekämpnin
årsmedelflö
öde i ån om 0,7
0 m3/s (kap
pitel 6.2).
Omräkning
g till halter i det grundva
atten som efter avslutad
d pumpning läcker ut i Braån
gjordes me
ed antagand
det att grund
dvattenbildnin
ngen inom det
d norra om
mrådet uppgick till
18 000 m3/år
/ (ca 50 m3/d). Denna grundvatten
nbildning gav
v en acceptaabel medelha
alt om
500 µg/l. Eftersom
E
halterna i grun
ndvattnet va
arierade krafftigt mellan olika punkte
er och
tillfällen bedömdes de halter som u
uppmättes i dräneringssy
d
ystemet vara ett bättre mått
m på
msnittliga haltten i det rörlig
ga vattnet i området.
o
den genom
När huvudstudien genomfördes skkedde pump
pning av dräneringsvatteen till den tid
digare
dammen in
nom det norra
a området. P
På grund av läckage från dammen vaar mängden vatten
v
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som pumpades var ca 4 gånger sttörre än den
n uppskattad
de grundvatteenbildningen
n. Den
större vatte
enmängden bedömdes ge en utspä
ädning och därmed
d
ledaa till lägre halter i
dräneringsvvattnet än vad
v
som sku
ulle förekom
mma i ett ”frritt” strömmaande grundv
vatten.
Åtgärdsmå
ålet anpassad
des därför tilll dessa förhå
ållanden. Ett rimligt mål bbedömdes då
å vara
att summa
ahalten av fenoxisyror, klorfenoler och
o
klorkres
soler i dräneeringsvattnett som
årsmedelvä
ärde skulle underskrida
u
1
100 µg/l.
När saneringsåtgärderrna hade ge
enomförts up
pphörde ”run
ndpumpningeen” av vatte
en. På
årsbasis pu
umpas sedan
n halvårsskifftet 2010 ca 18 000 – 22 000 m3/år (550 – 60 m3/d
d) från
området tilll kommunens avloppsled
dningsnät, vilket i stort motsvarar
m
denn bedömda grundg
vattenbildningen. Vid detta
d
uttag o ch aktuella halter
h
i dräneringsvattneet (200 – 300
0 µg/l)
avleds årlig
gen ca 6 kg
g föroreninga
ar, huvudsak
kligen i form av fenoxisyyrorna MCPP och
2(4-klorfenoxi)propions
syra från omrrådet, d.v.s. klart under de
d 9 kg/år soom i huvudsttudien
bedömdes vara ett acceptabelt utslä
äpp.
Vidare kan
n konstateras
s att halterna
a i dränering
gsvattnet under huvuddeelen av 2010
0 klart
underskridiit 500 µg/l vid
v en vatten
nomsättning som legat omkring elleer något öve
er den
antagna grrundvattenbildningen. En preliminär bedömning
b
är därför att ddet bakomligg
gande
haltmålet (5
500 µg/l) för dräneringsvvattnet är upp
pfyllt. En sluttlig bedömninng bör dock göras
först efter ytterligare
y
ett par års upp
pföljande mä
ätningar, då halter och m
mängder kan antas
vara årstidssberoende.
Huvudstudien omfattad
de hela BT K
Kemi-område
et. Den riskbe
edömning soom gjordes och
o de
åtgärdsmål som då togs fram inklud
derade såled
des även det södra områddet. Detta om
mråde
bedömdes vid tidpunkte
en för huvud
dstudien som
m väsentligt mindre
m
belasttat av föroren
ningar
än det norrra området. Bedömninge
en gjordes därför
d
att sprridning av fööroreningar huvudh
sakligen skkulle kunna ske
s från det norra områd
det. Senare undersökninngar [Ref. 185] har
dock visat att föroreningarna inom det södra om
mrådet är betydligt mer oomfattande än
ä vad
som tidigarre bedömts och
o att förore
eningar i tidv
vis mycket hö
öga halter saannolikt sprid
ds från
området via
a dagvattenv
vattenledning
gar till Braån
n. Spridninge
ens omfattninng är inte nä
ärmare
klarlagd, men
m
frågan kommer att bli föremål för fördjupa
at studium uunder komm
mande
åtgärdsförb
beredande undersökning ar för det södra området.
I huvudstud
dien för det södra områd
det [Ref. 185
5] redovisas ett förslag tiill åtgärdsmå
ål som
innebär attt utsläppet av de aktuella
a ämnena frrån det södra
a området m
minskas till en
n nivå
kring 1 – 2 kg/år. Om detta uppnå
ås vid komm
mande åtgärd
der och om de mängder som
avleds från
n det norra området äve
en fortsättningsvis ligger på aktuell nivå bedöm
ms det
samlade utsläppsmåle
u
t på 9 kg/å
år från hela BT Kemi-om
mrådet kunnna uppnås. Innan
förhållande
ena inom det södra områd
gda och erforderliga saneeringsåtgärder har
det är klarlag
vidtagits ka
an utsläppsm
målet dock intte betraktas som uppfyllt.
Sammanfa
attande bedö
ömning
Det mätbarra åtgärdsmå
ålet avseend
de halter i jorrd ner till 2 m bedöms vaara uppfyllt för
f det
norra områ
ådet. Redukttionsmålet (m
minst 80%) för den totala mängdenn fenoxisyrorr, klorfenoler och
h klorkresolerr gäller för he
ela BT Kemi--området. Ino
om det norraa området be
edöms
föroreningssmängden ha
a minskats m
med ca 85%. Detta motsvarar i storleeksordningen
n 60 –
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70% räkna
at på hela BT
B Kemi-omrrådet. Reduktionsmålet har såledess uppnåtts fö
ör det
norra områ
ådet, men inte
e för hela BT
T Kemi-områ
ådet.
Det mätbarra åtgärdsmå
ålet avseend
de summaha
alterna av fen
noxisyror, kloorfenoler och
h klorkresoler i dräneringsvattnet (100 µg/l som årsmedelvärd
å
de) är inte uppfyllt, me
en det
bakomligga
ande haltmålet 500 µg/l som gäller vid
v en vatten
nomsättning i storlek me
ed den
naturliga grrundvattenbildningen ino
om det norra området harr uppfyllts un der hela 201
10.
Utsläppet från det no
orra område
et har unde
er 2010 und
derskridit deet bakomligg
gande
utsläppsmå
ålet på maxim
malt 9 kg/år fför hela BT Kemi-område
K
et. Under deen senare delen av
2010 har utsläppet lega
at på en nivå
å som på års
sbasis motsv
varar 6 kg/årr, d.v.s. klart under
9 kg/år. De
et samlade utsläppsmåle
u
et för hela BT
B Kemi-området kan doock inte betraktas
som uppfyllt innan förh
hållandena i nom det söd
dra områdett är klarlagdaa och erford
derliga
saneringså
åtgärder har vidtagits.
v

14.3 Övergripande åtgärds
smål och syyfte
De övergrip
pande målen
n för projekte
et är (kapitel 6.1):
1. Om
mrådet skall efterbehand las på ett så
ådant sätt attt det efter eftfterbehandlin
ng inte
utg
gör någon ris
sk för omgivn
ningen och ka
an användas
s på ett ändaamålsenligt sätt.
s
2. Ma
arkområdet skall
s
efter g
genomförd effterbehandlin
ng användass till naturom
mråde
sam
mt område fö
ör kontors- o
och småindus
strilokaler.
3. Lakvattenpump
pning till Lan
ndskrona ska
a upphöra eftter genomförrd efterbehandling
h återställnin
ng.
och
4. Eftterbehandling
gen m.m. ska
all vara ett fö
öredöme för framtida proj
ojekt.
5. Pro
ojektet skall öppna upp
p för vetenskaplig fors
skning av ssåväl miljömässig,
tekknisk, medicinsk samt soccial karaktär.
6. Ettt viktigt delmål i projektett är att bilden
n av och attityderna till oorten Teckom
matorp
ska
all förändras på ett sådan
nt sätt att orten inte längrre är belastadd av BT Kem
mi.
Vidare fram
mhålls som ambition attt pågående verksamhet inom närligggande fastig
gheter
skall kunna
a bedrivas un
nder efterbeh
handlingstide
en utan några större störnningar.
Sammanfa
attande bedö
ömning
Efter genomförda efterrbehandlingssåtgärder har det norra BT
B Kemi-om
mrådet omvandlats
till en naturpark öppen för allmänh
heten. Omvandlingen ske
edde i enlighhet med upp
prättad
till detaljpla
an. Mål 1 och 2 bedöms vara uppfyllda för det no
orra områdeet. Åtgärder för
f det
södra omrrådet, som enligt
e
urspru
ungliga mål var tänkt som område för kontors
s- och
småindustrrilokaler, har ännu inte på
åbörjats.
Lakvattenp
pumpningen till Landskro
ona har änn
nu inte avslu
utats, men dden har min
nskats
under överrvakning av halterna i Brraån. Pumpn
ningen kan komma
k
att bbehövas under det
fortsatta arrbetet med det
d södra om
mrådet, och den
d kan inte heller helt uupphöra förrä
än det
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är klarlagt att det samllade utsläpp
pet av förorenat grundvattten från BT
T Kemi-områd
det till
Braån inte ger upphov till
t oacceptab
bel påverkan
n. Mål 3 är dä
ärför ännu innte uppfyllt.
I stora dela
ar bedöms projektet ha genomförts
s enligt Naturvårdsverketts kvalitetsm
manual
och även medverkat
m
till förändringa
ar i denna. God
G information har medffört att klagomålen
på projekte
et har varit mycket
m
få. Åttgärderna ha
ar genomförtts i nära sam
mråd med tillsynsmyndighete
en utan men
ningsskiljaktig
gheter. Trots
s omfattande
e utökning aav mängdern
na och
problem orrsakade av massornas
m
b
beskaffenhet (höga antim
monhalter) haar projektet kunnat
k
genomföras under ordn
nade och sm
midiga forme
er, men till priset av betyydande tidsu
utdräkt
och merkosstnader. Trots dessa avvvikelser bedö
öms mål 4 ha uppfyllts föör det norra området.
Projektet har
Några forskningsh i olika sammanhang
g försökt öpp
pna upp för forskning. N
projekt med
d BT Kemi som
s
bas har dock inte ko
ommit till stånd, men väl teknikutveck
klingsprojekt. Ettt pågående utvecklingsp
projektet om
m provtagning
g av och lakkningsbenäg
genhet
hos förorenad betong initierades inom BT Kemi-projekte
K
et. Vidare haar BT Kemi varit
föremål förr examensarb
beten och övvningsexemp
pel på högsk
kole- och univversitetsnivå
å samt
olika forme
er av behand
dlingsförsök och -tester. Mål 5 bedöm
ms således hha uppfyllts, vilket
även Naturrvårdsverket framfört i sa
amband med
d diskussione
er om bidragg för åtgärderr inom
det södra området.
o
De genomfförda attitydu
undersökning
garna visar att
a bilden av Teckomatorrp blivit mer positiv
p
under proje
ektets gång. Saneringen av området har uppfattats positivt blaand de boen
nde på
orten, men även för bo
oende utanfö
ör Teckomato
orp. Mål 6 be
edöms dock ännu ej vara
a uppom sanering av det södra
a BT Kemi-området åters
står.
fyllt, efterso
Verksamhe
eterna inom närliggande
e fastigheter har tidvis störts av starrk lukt, men verksamheterna
a har kunna
at bedrivas u
utan avbrott på grund av
a saneringeen inom det norra
området. Ambitionen
A
ha
ar uppfyllts i allt väsentlig
gt.

14.4 Behov av restriktione
er och uppfö
öljande konttroll
Det norra området
o
har detaljplanel agts, och om
mrådets anvä
ändning föreeskrivs i plan
nen till
natur- och parkmark. I planen redo
ovisas inga bestämmelse
b
er med anleddning av kva
arlämnade förore
eningar inom
m området. M
Med den aktuella använ
ndningen harr särskilda re
estriktioner inte bedömts
b
varra nödvändig
ga.
Uppföljande kontroll av
v dräneringsvvattnet och Braåns
B
vatten
n behövs unnder den tid pumpp
ning av drä
period till deess att de samlade
äneringsvatte
en pågår och
h under en efterföljande
e
effekterna av avslutad pumpning h
har klarlagts.. Förslag till uppföljandee kontroll ino
om det
ådet redovisa
as i kapitel 15
5.
norra områ

14.5 Sammanfa
attande bed
dömning
De mätbarra målen förr saneringen
n av det norra området bedöms haa uppfyllts genom
g
utförda san
neringsåtgärd
der.

ra04s 2011-02-17

169 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

De övergrip
pande mål som
s
avser om
mvandlingen
n av det norrra området tiill ett naturom
mråde
som kan användas
a
på ett ändamå
ålsenligt sätt har uppfyllts
s. I övrigt beedöms åtgärrderna
inom det norra område
et svara mot projektets in
ntentioner, men en samlaad bedömnin
ng kan
göras först när åtgärder inom det sö
ödra område
et också har genomförts.
g
Det övergrripande måle
et att avsluta
a lakvattenpu
umpningen till
t Landskro na (eller till eventuell lokal behandlingsa
b
anläggning) kkan inte uppfyllas förrän det är klarlaagt att det samlade
utsläppet av
a förorenat grundvatten från hela BT
T Kemi-områ
ådet till Braåån inte ger upphov
till oaccepta
abel påverka
an.
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15

Fortsatt miljökontro
m
oll samt avs
slutning av
v lakvattenpumpning

m
15.1 Fortsatt miljökontroll
Efterbehan
ndlingsåtgärd
derna kan in
nte anses va
ara helt avslu
utade förränn pumpninge
en och
behandling
gen av dräne
eringsvatten har upphörrt och de samlade effekkterna av avslutad
pumpning har
h utvärdera
ats. Effektern
na som möjliigtvis kan förrväntas berörr främst Braå
ån.
Syftet med
d fortsatt upp
pföljning bör vara att öve
ervaka effek
kterna av minnskad och på
p sikt
avslutad pu
umpning. Kontrollprogram
mmet för det norra områd
det bör omfattta följande:
Parameter

Metodik
k

Frekvens

Vattennivåer i Braån

Mätning me
ed registrerand
de nivågivare i
den befintlig
ga mätpunkten YT3

ering
Kontinnuerlig registre

Mängd dräneringsvatten

Avläsning a
av summerand
de vattenmätare i
pumpstation
nen

nad
Två gåånger per mån

Nivåer i drän
neringssystemet

Notering avv till- och fråns
slagsnivåer i
pumpstation
nen

Två gåånger per mån
nad

Dräneringsvvattnets
beskaffenhe
et

Stickprovtag
gning och ana
alys av vatten i
pumpstation
nen

d
En gånng per månad

Braåns beskkaffenhet

Stickprovtag
gning och ana
alys av vatten i
punkt Braån
n C och D

d
En gånng per månad

Nivåmätnin
ngar samt provtagning occh analys av
v grundvatten
n i befintliga provtagnings
s- och
observation
nsrör bedöm
ms inte tillföra
a information av värde för uppföljningg av sanering
gen av
det norra området.
o
Detsamma gäl ler provtagning och ana
alys av vatteen i Braån E samt
uppföljande
e sedimenta
analyser elle r bottenfaun
naundersökningar i Braåån. Uppföljning av
grundvattennivåer inom
m norra områ
ådet och pro
ovtagning i Braån E kan ddock vara motivem
e led i efterb
behandlingen
n av det södra området.
rade som ett
Analyser avv dränerings
svatten- och yytvatten före
eslås ske i fölljande omfatttning:
Analyspaket
Fenoxisyror

Parrameteromfatttning

Rapporterings
sgräns

Minst omffattande MCPA
A, MCPP, 2,4-D, 2,4-DP, 2,4,5-T,
2,4,5-TP och
o 4-CPP [2((4-klorfenoxy)propionsyra]
Dinoseb

0,01 μg/l

0,1 μg/l

Klorkresolerr

Med uppd
delning på olikka klorfenoler från
f
mono- till
pentaklorffenol
Minst omffattande 4-klorr-2-metylfenol och 6-klor-2 metylfenol
m

Fältanalyserr

Syre, redo
ox, ledningsförrmåga, pH, te
emperatur

Dinoseb
Klorfenoler

0,01 μg/l

0,1 μg/l
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Uppföljning
g av förändrringar bör skke underhan
nd. En årsvis sammansttällning bör göras
inkluderand
de resultat frrån tidigare m
mätningar oc
ch provtagnin
ngar samt m
med en bedömning
av resultatten. Program
mmet bör fölljas tills vida
are och bero
oende på fraamkomna re
esultat
revideras i samråd med
d tillsynsmyn
ndigheten.

15.2 Avslutning
g av lakvatte
enpumpning
gen
Som nämn
nts i kapitel 14.2 bygger d
det mätbara åtgärdsmåle
et för halter i dräneringsv
vattnet
(100 µg/l) på en driftsittuation som inte längre råder, och det kan därföör inte nyttjas
s som
underlag fö
ör beslut om
m avslutning av pumpnin
ngen. Målet, som togs frram under 2002 –
2004, base
eras på en ra
ad förutsättn
ningar som det
d finns anle
edning att påå nytt gransk
ka och
revidera:


De
en rådande fö
öroreningssittuationen ino
om BT Kemi-området. D enna är väsentligt
skild från de an
ntaganden so
om gjordes i huvudstudie
en. Framför aallt gäller dettta det
söd
dra området, men även det norra om
mrådet som inrymde bettydligt mer föroref
nin
ngar än vad som
s
ursprung
gligen antogs.



De
en rådande beskaffenhete
b
en hos dräne
eringsvattnett. Genom löppande analys
ser av
drä
äneringsvattn
net är beska ffenheten i dag
d betydligtt bättre kändd än när huvu
udstudie
en genomförd
des, vilket in
nnebär att de
e ämnen som
m utgör risk vid spridning från
om
mrådet med större
s
säkerh
het kan identiifieras.



De
en rådande hydrologiska
h
a situationen. Genom de
e mätningar som sedan 2005
ttenflöden saamt nivåer i Braån
harr utförts inom
m BT Kemi-p
projektet av dräneringsva
d
harr ny informa
ation tillkom
mmit. Vidare har längre mätserier aav flöden i Braån
utfö
örda av SMH
HI tillkommit sedan huvud
dstudien gen
nomfördes. D
Dessa indikerar att
flöd
dena i Braån
n är högre än
n vad som låg
g till grund fö
ör riskbedöm
mningen.



De
en rådande föroreningss
f
ituationen i och den ekologiska staatusen hos Braån.
B
Ha
alterna av be
ekämpningsm
medel i Braån vid BT Kemi
K
har fööljts systema
atiskt i
Bra
aån. Denna samt annan
n information
n om Braåns
s föroreningss- och ekolo
ogiska
sta
atus har tillko
ommit sedan huvudstudie
en genomförd
des.



Skyddsvärden och andra kkriterier som
m avgör beho
ovet av avhj älpande åtgärder.
essa kan ha förändrats
f
se
edan huvuds
studien genomfördes.
De

I huvudstudien framko
om att det frramtida haltttillskottet i Braån av förooreningar frå
ån BT
Kemi-områ
ådet på årsba
asis skulle u nderskrida 0,4
0 µg/l (av summa
s
fenoxxisyror, klorfe
enoler
och klorkre
esoler) för attt inte oaccep
ptabel påverk
kan skulle up
ppstå, vilket ggav utsläpps
smålet
9 kg/år förr hela BT Ke
emi-områdett. Mot bakgrrund av ovan
nstående finnns starka sk
käl att
inom föresstående förberedelsearbe
eten för dett södra området se öveer dessa må
ål och
eventuellt revidera
r
dem
m.
Vidare är det
d angeläge
et att tydliga och mätbara
a kriterier förr avslutningeen av pumpn
ningen
formuleras baserat på aktuella
a
driftsssituationer.
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Erfarenhe
eter
I Naturvård
dsverkets manual
m
för sttatligt finansierade efterbehandlingspprojekt [Ref. 246]
anges att erfarenhetern
e
na från geno
omförda projjekt ska sum
mmeras och värderas. Uppföljningen ska
a ge svar på
å frågorna: V
Vad gick bra?, Vad gick inte bra?, V
Vilka lärdoma
ar och
slutsatser har
h dragits? samt
s
Vilka re
ekommendationer kan fö
örmedlas?
I detta kap
pitel belyses erfarenhete r kring proje
ektets organisation och pplanering, be
eslutsunderlag i olika
o
former, sättet som p
projektet gen
nomförts sam
mt kommunikkationen med
d olika
aktörer. Ka
apitlet bygger på synpun
nkter som pro
ojektledninge
en och Swecco hade sam
mmanställt inför erfarenhetss
seminariet de
en 18 februa
ari 2011 (ka
apitel 13.3.6)) samt på de
e synpunkter som
m framkom vid
v detta sem
minarium. De
et bör betona
as att kapitleet i första han
nd ger
uttryck för projektlednin
ngens synpu
unkter och sllutsatser. De
et gör såledees inte ansprråk på
ga aktörers u
uppfattning i alla delar.
att representera samtlig
Under förb
beredelsefase
en genomförrdes en projjektriskanalys (kapitel 7. 13). En återrkoppling till denna görs i ned
danstående rredovisning.

ganisationen
n
16.1 Projektorg
Svalövs ko
ommun beslu
utade, när m
man ingick öv
verenskomm
melsen med sstaten att ge
enomföra projekktet, att låta projektet styyras av en egen
e
särskiltt tillsatt ”Styrrelse för BT Kemi
Efterbehan
ndling”. Detta
a har bedöm
mts vara ett klokt beslut. Styrelsen,, som i huvudsak
består av ledamöter från
f
orten, h
har gett pro
ojektet en lo
okal förankrinng och en status
jämbördig med andra nämnder i kkommunen vid
v t.ex. äska
ande av meedel hos kom
mmunstyrelsen och
o
-fullmäkttige. Den po
olitiska enigh
heten i kom
mmunen om hur projekte
et ska
genomföras har varit stor.
s
Styrelse
en har ocks
så genom sin lokala föraankring inge
ett förtroende hos medborgarrna i samhäl let.
Under huvu
udstudiesked
det var komm
munens sam
mhällsbyggna
adschef ansvvarig för projjektet.
Till sin hjä
älp hade den
nne en utom
mstående ko
onsult med erfarenhet
e
frrån projektle
edning
samt en informatör på halvtid. När beslut togs om genomfö
örande av p rojektet disk
kuteraonen. Erfaren
nheterna från huvudstuddien var att projekp
des den fortsatta projektorganisatio
tet sannolikt skulle kom
mma att bel asta samhällsbyggnadsc
chefen i såddan omfattning att
han inte skkulle kunna fullgöra
f
sina ordinarie arb
betsuppgifterr. Diskussionner fördes då
å med
Lars Bevmo, som hos Sweco
S
hade ansvarat förr huvudstudie
en, och som stod i begre
epp att
gå i pensio
on efter 40 årrs arbete som
m konsult med inriktning mot vatten, avlopp, avfa
all och
miljöprojekt inkl. förorenade områd
den. En överenskommels
se nåddes occh Bevmo anställmmunen på halvtid som
m projektleda
are. Kommun
nchefen fick det övergrip
pande
des av kom
ansvaret som projektchef med en bedömd ins
sats av 10%
% av arbetstiiden. Den tid
digare
projektledn
ningskonsulte
en upphandla
ades som biträdande pro
ojektledare fo
fortsatt på ko
onsultbasis.
Beställaren
ns projektorganisation fra
amgår av Figur 3.
Den valda projektorgan
nisationen be
edöms ha va
arit effektiv och väl fungeerande. Geno
om att
kommunch
hefen har haft det övergrripande ansv
varet har förrankring kunnnat ske på enkelt
sätt i komm
munens orga
anisation, båd
de politiskt och
o på tjänsttemannanivåå. Samtliga beslut,
b
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som har krävt
k
kommu
unstyrelsens och fullmäk
ktiges deltag
gande och ssom har hafft stor
ekonomisk betydelse, har tidigt ku
unnat förank
kras och har tagits undeer politisk en
nighet.
Genom attt projektledn
ningen har vvarit anställd
d av kommu
unen, med undantag av
v den
biträdande konsulten, har
h lojalitetskkonflikter und
dvikits, vilkett i annat fall hade kunna
at uppstå med ettt konsultförettag som projjektledare.
Projektledn
ningen har under
u
arbete
et gjort flera
a val i sam
mband med upphandling
gar av
konsulter och
o
entrepre
enörer. Vad avser uppha
andling av konsulter
k
toggs beslut attt upphandla flera
a konsulter inom var sitt delområde istället för attt förlita sig ppå en konsullt med
huvudansvvar för hela projektet. M
Motivet var att
a uppnå sttörre konkurrrens och un
ndvika
dominans av
a ett enda företag. Erfa
arenheten ärr att projekte
et tillförts om
mfattande kunskap
från alla de
d företag som
s
varit inb
blandade; sa
annolikt bety
ydligt mer ään om enda
ast ett
konsultföre
etag haft allt ansvar. Pro
ojektledninge
en har dock behövt varaa mer engagerad i
projektet och lägga tid på samordn
ning. Konsulltarbetena ha
ar i vissa styycken lappat över
områdesgrränserna och
h därigenom orsakat visst dubbelarbe
ete, men det har å andra sidan
medfört nytttiga diskuss
sioner då skillda erfarenhe
eter fått kom
mma till tals. D
De merkostn
nader i
projektet so
om kan ha uppkommit
u
p
på grund av valet
v
att ha med
m många konsulter be
edöms
ha mer än väl uppvägts av den ö
ökade kompe
etens som projektet har tillförts. Entreprenaderna i projektet,
p
dä
är de stora kkostnaderna finns, har dä
ärmed ocksåå sannolikt kunnat
k
genomföras på mest efffektiva sätt.
Vid erfaren
nhetsseminarriet framhöllss att fördelarrna med att ha
h flera konssulter involve
erade i
projektet in
nte till fullo hade tillvarata
agits och att projektet bo
orde bli bättree på den punkten,
t.ex. genom
m att se överr möjlighetern
na för ömses
sidig granskn
ning av dokum
ment.
Vid riskana
alysen identiffierades inte
e några riske
er att beakta, som var koopplade till projekp
tets organissation.

16.2 Projektpla
aneringen
Projektet har
h drivits i tre faser: h
huvudstudie, förberedelsefas och geenomförande
efas. I
erades att slutliga
huvudstudierapporten rekommende
s
beslut om hur efterbehandlingen
densamma skulle
s
tas efter en förberredelsefas. Skälet
S
skulle gå till och omfatttningen av d
var framförr allt att förffarande och kostnader för
f sanering av föroreninngarna inte kunde
bedömas med
m
tillräcklig god säkerrhet innan bindande anb
bud hade inkkommit. Föru
utsättningarna för
f
sanering
gen bedömd
des vara så
å speciella att det intee från början var
uppenbart vilket förfara
ande som sku
ulle vara det mest kostna
adseffektiva.
Projektledn
ningen valde
e därför med
d stöd av konsulternas re
ekommendaationer att vä
älja en
upphandlin
ngsform där entreprenörrerna gavs möjlighet
m
att ge egna föörslag på tek
kniska
lösningar inom ramen för de åtgä
ärdsmål som
m hade ställts upp, s.k. totalentreprrenad.
Detta förfa
arande hade
e varit myckket svårare att
a tillämpa om projekteet gått direk
kt från
huvudstudie till förberedelser och u
upphandling inom ramen för genomföörandefasen. Valet
att upphandla behandlingen av den
n förorenade
e jorden som
m en totalenttreprenad be
edöms
således ha
a varit helt rättt.
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Även vid kommande
k
sanering
s
av det södra området,
o
bedöms totaleentreprenadfo
ormen
vara den enda
e
riktiga. Vad
V man mö
öjligen skulle
e kunna överrväga är om en närmare
e samverkan med
d entreprenö
ören i form avv s.k. partnering på någo
ot sätt kan vaara bättre.
När det gälller återställn
ningen av om
mrådet och omvandlingen
n till ett naturrområde togs
s tidigt
beslut att kommunen
k
och projektled
dningen skullle styra plan
nläggningen ooch utformningen.
Därför genomfördes de
enna del som
m en detaljp
projekterad generalentrep
g
prenad, dock
k med
en förhålla
andevis stor andel regle
erbara mängder. Detta berodde
b
på att osäkerheten i
behovet avv återfyllnad var
v stor. Vale
et av entreprrenadform be
edöms ha vaarit rätt. Geno
om att
återställningen upphandlades skiljt från behand
dlingen gavs
s möjlighet tiill bredare ko
onkurrens. I åte
erställningsen
ntreprenaden
n ingick att utföra två GC-broar
G
föör att allmän
nheten
skulle kunn
na få tillträd
de till områd
det, vilket ko
ommunen ansåg vara nnödvändigt för
f att
uppfylla de
e övergripand
de målen för projektet.
Vid riskana
alysen identiffierades inte några risker att beakta, som var koppplade speciifikt till
projektplan
neringen.

16.3 Datahante
eringen
Redan infö
ör huvudstudien fanns en
n mycket storr informationsmängd om området i fo
orm av
jordlagerföljder och an
nalysdata. H
Huvuddelen omfattade uppgifter
u
frå n undersökn
ningar
utförda und
der 1970-tale
et, men äve n från senarre undersökn
ningar. Det sstod tidigt klart att
ett ratione
ellt system behövdes
b
fö
ör att hante
era den sto
ora datamänngden med såväl
befintliga som
s
tillkomm
mande uppg ifter. Särskillda medel avsattes
a
därfför i huvuds
studieskedet för att
a anpassa en av Malmö
ö kommun och
o Sweco uttvecklad dataabas för han
ntering
av geologissk informatio
on och analyssdata.
I projektetss databas la
agrades reda
an från börja
an all tillgäng
glig geografiisk, geologis
sk och
miljörelaterrad information. Databassen har seda
an byggts på
å med uppggifter från samtliga
tillkommande provtagningar av jord
d vatten, bettong m.m. Den
D geografi ska informattionen
örutom ritnin
ngar, kartor och inmätningar även flygfoton fråån olika tide
er. En
omfattar fö
beskrivning
g av databas
sens uppbygg
gnad redovis
sas i kapitel 3.3.1.
3
Databasen har hittills under
u
hela p
projektet varit och förväntas fortsatt bbli av mycke
et stort
värde, efte
ersom den medger
m
att sö
ökningar kan
n göras rationell och heltt valfritt vad gäller
typ av inforrmation, läge
e, djup och tid
dsperiod.
Under sane
eringen hade
e man proble
em med lång
ga analystide
er – vissa annalyssvar tog
g uppemot två ve
eckor att få, även med e
expresshante
ering. Detta le
edde till att m
man några gånger
g
var tvungen att återupp
pta schaktnin
ng inom ett delområde,
d
som
s
man reddan hade avslutat.
örligaste må
ån begränsa olägenheterna med lån
nga svarstideer hade miljö
ökontFör att i gö
rollanterna en löpande
e dialog med
d laboratorie
et för att prioritera vilkaa prov som skulle
analyserass. Inför arbete
ena på det ssödra området bör man man
m se överr om det finn
ns nya
instrument tillgängliga för analys i fält. Sådana
a skulle spara värdefull tid och unde
erlätta
saneringsa
arbetet betydligt.
Vid riskana
alysen identiifierades inte
e några riske
er att beakta
a, som var kkopplade till datahanteringen.
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16.4 Bedömnin
ng av föroreningsförhål landena
16.4..1

Mängde
en förorenad
d jord

Den bedöm
mning av mä
ängden förorreningar i de
et norra omrrådet som gjjordes i huvu
udstudien och un
nder förberedelseskedett visade sig under
u
genom
mförandeskeddet vara en kraftig
underskattn
ning. I efterh
hand kan m an konstatera att mängden förorenaad jord blev grovt
sett dubbelt så stor oc
ch mängden föroreningarr tre gånger så stor som
m den mängd
d som
låg till grun
nd för entrep
prenaduppha
andlingen. Giivetvis fick detta stora koonsekvenserr både
för ekonom
min och för tid
dplanen.
Under huvu
udstudiesked
det baserade
es bedömnin
ngarna på fö
öroreningarnaas utbredning på i
huvudsak befintlig
b
inforrmation (upp
pgifter om utffyllnader sam
mt tidigare annalyser). Kom
mpletterande infformation infö
örskaffades genom provgropsgrävnin
ngar, vilket vvaldes för attt få ett
bättre grepp om den
n fysiska b
beskaffenhetten (textur, konsistens,, inblandnin
ng av
rivningsavffall etc.) av de
d massor so
om var aktue
ella att behandla. Framföör allt är det spridningen på djupet som
m har undersskattats. De ursprungliga bedömninngarna om föroref
ningarnas lokalisering inom det no
orra område
et har dock visat sig va ra i allt väsentligt
riktig.
Vid de und
dersökningar som utförde
es under sluttet av 1990-ttalet och i böörjan av 2000
0-talet
och som fö
öregick huvu
udstudien fo
okuserades analyserna
a
av
a jord på kklorfenoler, medan
m
fenoxisyrorr, klorkresole
er, dinoseb o ch dioxiner analyserades
a
s i betydligt m
mindre omfatttning.
I efterhand kan man ko
onstatera att det var en stor
s brist att framför
f
allt fe
fenoxisyreanalyser
utfördes i så
s begränsa
ad omfattning
g. Fenoxisyrrorna har vis
sat sig vara mer spridda
a över
(klorfenoler och klorkres
området än
n de två and
dra stora gru
upperna av föroreningar
f
soler),
dock inte i mycket höga
a halter men
n väl i nivå med
m halter so
om har bedö mts vara sty
yrande
för spridnin
ng. Sanering
gen har näm
mligen styrts av förhållan
ndevis myckket lägre halter av
fenoxisyrorr än vad so
om har gällt för klorfeno
oler och klokresoler berroende på fe
enoxisyrornas sttörre lakning
gsbenägenhe
et. Om förore
eningsutbred
dningen från början hade
e varit
bättre känd
d hade saneringen kunna
at planeras mer
m effektivt. Framför alltt hade man bättre
kunnat föru
utse behovett av exportti llstånd och därigenom
d
sparat
s
tid. Dääremot är de
et inte
säkert att det
d skulle ha inneburit någ
gon avsevärrd kostnadsbesparing.
Det bör fra
amhållas att de av projekktet äskade medlen för utökade unddersökningarr inom
förberedelsseskedet min
nskades av N
Naturvårdsve
erket inför bid
dragsbesluteet med närma
are 15
%, vilket i sin tur medfförde besparringar av un
ndersökninga
ar som grundd för entreprrenadförfrågan.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes felaktig
g bedömning
g av olika äm
mnens (förorreningars) utbredning som den
d
största projektrisken
p
n. Sannolikhe
eten bedömd
des som högg och konse
ekvenserna (ekonomiska) som stora. I effterhand kan konstateras att riskbedöömningen var relevant.
Riskanalyssen borde ha
a gjorts tidiga
are så att ma
an redan vid ansökningsstillfället hade
e klarlagt vilken inverkan osä
äkerheterna kkunde få på det vidare arbetet. Riskaanalysen kun
nde då
ha hållits frram som ett argument fö
ör att genom
mföra fördjupa
ade undersöökningar av föroref
ningssituationen inom det
d norra om
mrådet.
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16.4..2

Antimon
nhalterna

Antimonpro
oblematiken kom att påvverka projekte
ets kostnade
er och tidplann högst väse
entligt.
Detta prob
blem hade till
t skillnad ffrån undersk
kattningen av
a föroreninggsmängderna
a inte
kunnat förrebyggas genom utöka
ade provtag
gningar. Varrför en annnan analysm
metod
användes i Sverige än i övriga Eurropa är oklarrt. Det är doc
ck viktigt för framtiden attt man
är medvete
en om analys
sosäkerheterr och väljer re
elevanta metoder som ärr knutna till aktuela
la rikt- ellerr gränsvärden.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes felaktig
g bedömning
g av jordmaterialets fysikkaliska och kemisk
ka egenska
aper som de
en näst störssta risken. Sannolikhete
S
n bedömdess som måttlig och
konsekvenserna (ekonomiska) som
m stora. Antimonproblem
matiken fannss inte i åtank
ke när
riskanalyse
en gjordes, utan
u
risken bedömdes vara
v
kopplad
d i första haand till mass
sornas
behandling
gsbarhet (hö
ögt ler- och vatteninneh
håll samt in
nnehåll av rrivningsavfall och
liknande, som
s
kunde orsaka
o
störn
ningar vid ha
antering och behandling)). I efterhand kan
konstaterass att riskbedö
ömningen va
ar relevant.
Man kan konstatera attt det är viktig
gt att noggra
ant stämma av analysmeetoderna mot motdär förorenad
de massor sk
ka omhänderrtas i annat la
and.
tagarlandetts reglementten i de fall d
16.4..3

Luktoläg
genheter occh damning

Lukt bedöm
mdes tidigt i projektet ku
unna bli ett allvarligt
a
prob
blem under ssaneringen. I upphandlingsskedet beakta
ades detta o
och anbudsgivarna omba
ads lämna föörslag på tän
nkbara
åtgärder fö
ör att begräns
sa lukten. Ettt alternativ som diskutera
ades var att uutföra schaktning i
tält eller ha
all. För att få underlag förr bedömning av luktspridn
ning i samhäället beslutad
des att
uppföra en
n väderstatio
on för kontin uerlig registrering av me
eteorologiskaa data. Stationen,
som placerades strax väster om BT Kemi-om
mrådet, har sedan juli 22005 kontinuerligt
samlat väderdata med få korta drifta
avbrott.
I samband med provgropsgrävning
gar, som utfö
ördes under hösten
h
2005 inför upphandling
av behandlingsentrepre
enaden, bilda
ades en lukttpanel av orttsbor i Teckoomatorp på frivillig
f
bas. Tester av luktstyrk
kan genomfö
ördes på ett antal jordprover. Med hhjälp av insamlade
väderdata kunde en mo
odell över sa
amhället göra
as med prognoser över hhur luktstyrka
an och
spridningen
n i samhällett skulle kunn
na bli. Fem personer
p
i pa
anelen boendde i olika de
elar av
samhället har därefter fortsatt att fför projektetts räkning no
otera lukt i ssamhället, i första
hand när sa
aneringsarbe
eten har påg
gått.
De utförda luktutredningarna gav viid handen attt problem med lukt sannnolikt inte sku
ulle bli
så stora so
om befarades
s från början . Luktspridningen i samhället var ockkså starkt knu
utet till
vindriktning
g och vindsty
yrka. Att gen
nomföra arbe
etet i tält ellerr hall med dee arbetsmiljö
örisker
som det skkulle medföra
a bedömdes därför inte va
ara ett första
ahandsaltern ativ.
I efterhand kan konstatteras att de p
prognoser so
om gjordes med
m hjälp avv spridningsm
modellen har varrit riktiga. Luktstörningar har uppkom
mmit framför allt vid varm
m väderlek och vid
svag vind från
f
väst som
m fört med siig luft från sc
chaktytorna in över det ccentrala samhället.
Teckomato
orpsborna i gemen har va
arit mycket fö
örstående oc
ch större klaggomål begränsade
till några få
å tillfällen. Av
vbrott i schakktarbetena ha
ar inte behöv
vt göras, meen vid flera tillfällen
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täcktes schaktslänterna med pressenningar omedelbart efter
e
att arbbetet avsluta
ats för
dagen. Kosstnaderna fö
ör att begrän
nsa luktoläge
enheter har därför inte bblivit så höga
a som
man urspru
ungligen befa
arade.
Väderstatio
onen, luktund
dersökninga rna och luftm
modellen över samhällett bedöms så
åledes
ha varit till stor nytta i projektet
p
och väl värt inve
esteringen. In
nformation frrån väderstattionen
har också kommit till nytta
n
i andra sammanhan
ng, bl.a. när det gäller aatt beräkna grundg
h ytvattenavrinning.
vatten- och
Inför schakktningsarbete
ena och biltrransporterna
a genom sam
mhället diskuuterades om damning skulle
e uppstå med
d risk för sprridning av fö
örorenade pa
artiklar i omrrådet. Projek
ktet lät
installera två kontinuerrligt registre rande partik
kelmätare; en
n väster om
m området och en
öster därom i anslutning till ett d
daghem. Mä
ätningarna visade att daamm, som kunde
hänföras till projektet, inte
i
uppkom
m. Kostnaden
n för denna kontroll
k
var fförhållandeviis hög
och nyttan kan i efterh
hand ifrågasä
ättas. Projek
ktet har dock
k kunnat beläägga att sprridning
av partiklarr med bekäm
mpningsmede
el inte föreko
ommit vid daghemmet, viilket naturligtvis är
viktigt för personal
p
och barn som visstas där.
Vid riskana
alysen bedömdes sanno
olikheten för spridning av
v lukt och ddamm som måttlig
m
och konsekkvenserna so
om måttliga. I efterhand kan
k konstate
eras att lukto lägenheterna
a var i
styrka mind
dre än vad som
s
från börrjan befarade
es, men mer omfattandee i tiden bero
oende
på att förorreningsmäng
gderna var sstörre, saneriingstiden län
ngre och de ööppna schak
ktytorna större än planeratt. Luktoläge nheterna av
v större omfattning varr dock kortv
variga.
Damning utgjorde
u
inte något prob lem för proje
ektet beroen
nde dels på att massorn
na var
naturligt fuktiga och de
els på att dam
mmbekämpn
ning vidtogs vid de tillfälllen när damningsg.
risk förelåg
Vid förestående sanerin
ng av det söd
dra området, där närhete
en till bostädeer är mer påtaglig,
bör man efftersträva minsta möjliga
a exponering, både i tid och
o yta, gennom att geno
omföra
schaktning koncentrera
at inom en sså begränsa
ad period so
om möjligt occh dessutom
m fylla
igen schakkten efterhan
nd. Därutöve
er bör man om möjligt koncentrera
k
arbetet till vinterv
halvåret, efftersom lukts
spridningen m
minskar vid lä
ägre tempera
aturer.

16.5 Målformuleringen
Det mätbarra målet för saneringen
s
o
omfattade tre
e delar:


halltmål avseen
nde fenoxisyyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseeb och diox
xin för
jord
dlager ner till 2 m djup



ett mål för djupare jordla
ager (under 2 m) att reducera förroreningsmän
ngden
orfenoler och
h klorkresole
er) i området med 80%
(fenoxisyror, klo



ett haltmål i dräneringsvattten (100 µg
g/l) avseende fenoxisyroor, klorfenole
er och
klo
orkresoler

Haltmålen för de övre jo
ordlagren be
edömdes inte
e vara styran
nde för sanerringens omfa
attning
då området planerades
s att täckas m
med minst en
n meter ren jord.
j
Redukttionsmålet be
edömåden med föörorenad jord
d.
des kunna uppnås om man grävde ur tre specifficerade områ
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Inför sanerringen var de
et dock nödvvändigt att om
msätta reduk
ktionsmålet ttill i praktiken
n mätbara terme
er i form av haltkrav som
m skulle gälla för kontro
ollen av urggrävningen. Dessa
D
haltkrav ba
aserades på tidigare fram
mtagna plats
sspecifika riktvärden. Em
mellertid visad
de det
sig att korrrespondense
en mellan d
de platsspecifika riktvärd
dena och redduktionsmålet var
dålig. Unde
er saneringe
en konstatera
ades att halttkraven skulle leda till ”öv
översanering”” i förhållande tilll reduktionsm
målet. Orsakken till detta är i första hand att förorreningssituattionen
inte var tilll fullo känd inför sanerin
ngen. Som nämnts ovan
n visade sigg framför alltt förekomsten avv fenoxisyro
or vara betyd
dligt mer om
mfattande än vad som urrsprungligen hade
bedömts.
Konsekven
nsen av detta
a är att någo
ot större mängder jord än vad som vvar motivera
at med
hänsyn till reduktionsm
målet har tag
gits bort från
n de sanera
ade områdenna. I samråd
d med
länsstyrelse
en togs besllut under san
neringsarbettet att styra saneringen
s
m
mot ytor och
h volymer där stö
örst effekt med avseende
e på reduktio
on av föroren
ningsmängdeen kunde up
ppnås.
”Översanerringen” kunde därmed be
egränsas i om
mfattning.
I efterhand
d kan man ko
onstatera attt en osäkerh
hetsanalys av
v fördelningeen av föroren
ningar
borde ha gjorts
g
i förvä
äg och att å
åtgärdskrave
en i form av
v halter bordde ha analys
serats
noggrannare i förhållan
nde till redukktionsmålet. Emellertid ka
an man konsstatera att sä
äkrare
bedömning
gar med störrsta sannolikkhet hade be
ehövt basera
as på fler proovtagningar, vilket
det inte gavvs utrymme för
f under förrberedelsesk
kedet (kapitell 16.4.1).
Haltmålet för
f dränering
gsvatten har i efterhand visat sig vara olyckligt fformulerat, då
d det
ndpumpning av dräneringsvatten ino m det norra områbaseras på
å en driftsitua
ation med run
det till följd
d av infiltratio
on i den tidi gare damme
en av uppum
mpat dräneriingsvatten. Denna
D
driftsituatio
on upphörde när damme
en fylldes ige
en och dräneringsvattneet började av
vledas
direkt till avvloppsnätet. Bedömning av måluppfy
yllelsen vad gäller
g
lakvatttnets beskafffenhet
och spridning av förore
eningar från området har i efterhand
d fått baserass på det und
derlag
som låg till grund för ha
altmålet.

16.6 Entreprenadformerna
a
I projektet har ett antal entrepren
nader genom
mförts. Olika entreprenaadformer harr valts
p det aktuella arbetets fförutsättningar. Vid upph
handling av bbehandling av
a den
beroende på
förorenade
e jorden stod
d det klart attt flera olika metoder ku
unde kommaa ifråga med stora
möda lades därför
variationer vad gäller tider, garantie
er, miljöpåverkan och eko
onomi. Stor m
eringen av fö
örfrågningsu nderlaget oc
ch värderingsgrunderna för de förvä
äntade
vid formule
varierande anbuden. Vidare
V
beslötss att basera den ekonom
miska uppgörrelsen på i huvudh
sak reglerb
ällde omfattn
bara mängde
er när det gä
ningen av de
en jord som
m skulle beha
andlas
och den mängd
m
återfy
yllnad som sskulle ske. Den
D
valda formen, totaleentreprenad med i
huvudsak reglerbara
r
mängder,
m
kan
n i efterhand
d konstateras
s vara rätt. E
Entreprenöre
en tog
ansvar för helheten oc
ch genomförrde arbetet trots
t
de storra förändringgar som inträ
äffade
under genomförandet. Hade form
men varit en konsultproje
ekterad utföörandeentrep
prenad
hade sanno
olikt många tvister
t
uppko
ommit.
elserna unde
Eftersom fö
örändringarn
na och avvike
er behandlin
ngsentreprennaden blev så omfattande occh utdragna i tiden erbjöd
d sig entreprrenören att öppna sin ekoonomiska redovis-
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ning till fullo och att få ersättning fö
ör arbetena enligt
e
ett förffarande medd löpande räkning.
Efter förhandling med projektlednin
ngen erbjöd entreprenörren också ettt lägre pålägg för
s.k. overhe
ead-kostnade
er. Projektet gjorde med hjälp av juris
st och en erfa
faren utomstå
ående
byggledare
e bedömning
gen att erbju
udandet var både rimligt och förmånnligt. Efter sa
amråd
med länssttyrelsen och Naturvårdsvverket accep
pterades erbjjudandet. Nåågra tvister i fråga
om ekonom
misk reglering
g uppstod intte.
Återfyllning
gsarbetena och
o utformnin
ngen av det norra
n
BT Kem
mi-området ttill ett naturom
mråde
utfördes dä
äremot som en projekterrad utförande
eentreprenad
d, eftersom bbeställaren önskaö
de påverka
a och besluta
a om utform
mningen av området.
o
Dettsamma gälldde även entreprenaden för det
d nya dräneringssystem
met. Entrepre
enadformen var effektiv ooch resultate
et blev
bra. På grund av förse
eningarna i behandlings
sentreprenad
den blev ockkså arbetena
a med
återfyllning och anlägg
gning av rekrreationsområ
ådet kraftigt förskjutna i tid. De kosttnader
som därme
ed uppkom löstes med entreprenörren på ett smidigt
s
och skäligt sätt och i
samråd me
ed länsstyrels
sen.
Under förb
beredelseske
edet påbörjad
des insamlin
ng av massor till projekteet. För att ha
antera
dessa masssor krävdes
s ett upplag o
och skötsel av detta. En
n av anbudsggivarna på dräned
ringssystem
met erbjöd efter
e
denna u
upphandling gratis övers
skottsmassorr till projekte
et från
ett annat projekt
p
i närheten. Man h ade i sitt anb
bud till BT Kemi-projekte
K
et lämnat läg
gsta ápriser på arbetsledning
a
g och maskin
nutrustning för
f hantering av jord. Deet blev då na
aturligt
att kontrakttera denna entreprenör
e
a
att sköta upp
plaget samtidigt som proojektet fick tillgång
till översko
ottsmassor. Erfarenheten
E
n att bedriva denna typ av
a arbete i pprincip enligtt egen
regi på löpa
ande räkning
g har varit en
nbart goda.
Erfarenhete
erna från vallda entrepren
nadformer ärr således god
da. Det är vi ktigt att man
n etablerar ett förtroendefullt samarbete med entreprenörerna oc
ch att avvikeelser, ekono
omiska
regleringarr m.m., som nästan alltid
d uppstår i en
n entreprena
ad, tidigt diskkuteras och åtgärdas. Tviste
er betyder ofttast endast m
merkostnader för båda pa
arter. Som tiddigare har nämnts
skulle möjlligtvis någon
n form av pa
artnering kunna ha tilläm
mpats: Dennna avtalsform
m kan
de sanerings
sannolikt vara
v
lämplig i komplicerad
sprojekt med
d stora osäke
kerheter i föru
utsättningarna.

16.7 Upphandlingen
Inför behandlingsentreprenaden va
alde man attt inleda upp
phandlingsprrocessen me
ed en
prekvalifice
ering av anbu
udsgivarna. Detta tog initialt längre tiid men projeektledningen anser
sig har vun
nnit på det i längden, eft
ftersom man i själva upp
phandlingen fick anbudsg
givare
med nödvä
ändiga kvalifikationer och
h resurser.
Tilldelningssbeslutet för saneringsen
ntreprenaden kom att öv
verklagas avv ett företag, som
hade föresslagit depone
ering, med invändningar mot värde
eringen av bbl.a. miljöfråg
gorna.
det och gav projektlednin
Länsrätten avslog dock
k överklagand
ngen rätt i sinn värdering. Tiden
för länsrättens beslut var förhålland
devis kort och påverkade
e knappast geenomförandetiden
för projekte
et.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes sanno
olikheten för felaktig utformning av kkravspecifikattionen
för entrepre
enaderna (i första hand saneringsen
ntreprenaden
n) måttlig ochh konsekven
nserna
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(ekonomiskka) som stora. Det har dock inte frramkommit något som ttyder på att kravspecifikatio
onerna har varit
v
felaktiga
a eller otydlig
ga. Lagen om
m offentlig uupphandling, LOU,
gäller för statligt
s
finans
sierade efterb
behandlingsprojekt och det
d är därförr särskilt vikttigt att
man i förfrå
ågningsunde
erlagen har tyydliga och re
elevanta krite
erier för utväärdering av anbud.
a
Utvärdering
gen måste se
edan också sstrikt följa up
ppsatta kriterier.
Vid riskana
alysen bedömdes sanno
olikheten att saneringsen
ntreprenörenn skulle erhå
ålla ett
icke repressentativt mate
erial för teste
er som måttliig och konse
ekvensen av detta som måttlig.
m
Det har inte framkomm
mit klagomål eller invändningar mot det
d provmateerial som pro
ojektet
öll entreprenö
örerna underr upphandling
gen.
tillhandahö

16.8 Genomförrandet av en
ntreprenade
erna
Förekomste
en av antim
mon i höga halter och den större mängden joord som behövde
ngar i projek
saneras ga
av upphov till stora störnin
ktet. Skanska
a med sina unnderentrepre
enörer
medverkad
de dock till att finna lösniingar på de uppkomna problemen
p
såå snabbt och
h smidigt som möjligt.
m
Även Oden, varss entreprenad tidsmässig
gt styrdes avv Skanskas, medverkade på
å ett konstru
uktivt sätt till att finna praktiska lösningar på de stora tidsförskjutningar som
m uppstod. Själva sanerin
ngsarbetet förlöpte smidig
gt och rationeellt.
Den av entreprenören valda metod
den för beha
andling av den förorenadde jorden, te
ermisk
behandling
g, kan med facit i hand a
anses vara helt
h rätt. Mettoden har funngerat utan större
problem occh projektets strävan att d
destruera en
n så stor del av föroreninngarna som möjligt
m
har uppfylltts. Orsakerna till att meto
oden inte fun
ngerade i sa
amband medd testbehandlingen
hos RGS 90
9 är inte känt för projekktledningen. Möjligen kan
n andra skäl än tekniska problem ha funn
nits.
Testsanerin
ngen bedöm
ms ha varit m
mycket värde
efull då den kom att belyysa en del viktiga
v
problem. I situationer liknande BT K
Kemi är det därför lämpligt att genom
mföra en testtsanering på ettt tidigt stadiu
ock kan beg
um (vilket do
gränsas av LoU). Härigeenom vinnerr man
viktiga erfa
arenheter infö
ör fullskalesa
anering.
Ett problem
m under saneringen var samordninge
en med båttransporternaa, som inte fungef
rade särskiilt väl. Förseningar uppsttod på grund
d av exempelvis ändrat vval av rutt elle
er kö i
hamnen. Flera gånger hände det a
att man kallatt in arbetskra
aft inför en föörväntad ank
komst,
n fick skjuta upp
u arbetet fför att båten blivit försena
ad. Det förekkom också attt lastmen sedan
bilar fick skkickas tillbak
ka på grund av att det inte fanns plats på båtenn, vilket inte hade
meddelats i tid. Dessa problem had
de kunnat un
ndvikas om man
m hade haaft en lagringsplats
åttransport blir
b aktuellt bö
ör man ocksså se över om
o det
i hamnen. I framtida prrojekt där bå
finns andra
a båttyper so
om är bättre lämpade förr den här typ
pen av uppgiffter, t.ex. dä
är man
kan köra in
n med lastbila
arna och tipp
pa massorna
a direkt i båte
en.
Vid riskana
alysen identiffierades en rrad risker so
om med låg – måttlig sannnolikhet och
h med
måttliga – höga konsek
kvenser skullle kunna inträffa under genomförand
g
det av entrep
prenaderna. Utö
över de avviikelser och problem som
m framhållits
s ovan har några betyd
dande
händelser inte inträffatt. Det är fra mförallt gläd
djande att ko
onstatera attt inga olycko
or har
der någon av
v entreprena
aderna.
inträffat und
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16.9 Saneringsskontrollen och
o miljöövvervakningen
Saneringskkontroll och miljöövervak
m
ning har utfö
örts i huvudsa
ak i enlighet med vad so
om har
anmälts. Anpassningar
A
r i provtagnin
ngsfrekvense
en har gjorts
s till följd av ttidsutdräkterr. Omfattningen bedöms
b
ha varit
v
tillräcklig
g för ändamå
ålet.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes sanno likheten för felaktig utforrmning av m
miljökontrollen
n som
måttlig och konsekvens
serna som sm
må.

16.10
0 Hantering av myndighetsärende
en
Efterbehan
ndlingen harr hanterats som ett an
nmälningsäre
ende med läänsstyrelsen
n som
beslutande
e myndighet. Projektet va
ar dock från
n början instä
ällt på att sööka tillstånd enligt
miljöbalken
n för verksam
mheten, men
n efter samrå
åd med länss
styrelsen besslutades att anmäa
lan var tillfyyllest.
Anmälningssärendena hos
h länsstyre
elsen och i vissa fall anmälnings- ochh marklovsäre
enden
hos kommunen har ha
anterats på e
ett formellt, men samtidigt smidigt ssätt. De ansv
variga
hos myndig
gheterna ha
ar ställt upp för information och sam
mråd, vilket hhar bidragit till att
beslutstiderna har varit rimliga, för a
att inte säga korta.
Vid riskana
alysen bedömdes sanno
olikheten förr överklagan av tillståndd som måttlig och
konsekvenserna som stora.
s
Endasst två ärend
den överklagades, och ddå av Lands
skrona
kommun. Dessa
D
ärend
den rörde ozzonbehandlin
ngen av drän
neringsvattenn och Lands
skrona
hamns anm
mälan om lag
gring i tält. I b
båda fallen fann
f
den öve
ergripande innstansen öve
erklagningarna obefogade.
Norra BT Kemi-områd
det och ang
gränsande markområde
m
n har detaljljplanelagts under
projektets gång.
g
Detaljp
planen har in
nte varit förem
mål för överk
klagan.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes sannollikheten att planen
p
inte kan
k antas påå grund av konflikt
k
med åtgärd
dsmålen som
m låg och ko
onsekvenserna som stora. Utöver deetta identifierras ett
par typer av olycksriske
er (vattenolyccka och påkö
örning vid järrnvägsspår) som planen skulle
kunna med
dföra.
Konflikt me
ed åtgärdsm
målen har intte uppkomm
mit. Genom att
a planskildaa korsningarr med
järnvägen har anordna
ats är sanno
olikheten förr påkörning mycket låg.. I samband
d med
örernas trafik
k över Söderråsbanan ha
ar Banverkett alltid haft trrafikvakt vid korsentreprenö
ningen. Ida
ag är korsningen låst med
d grind och hela
h
området inhägnat m
mot spårområ
ådena.
Endast Ba
anverket och
h kommunen
n har tillträd
de till områ
ådet med foordon. Olyck
ka vid
järnvägen har
h således inte inträffat,, och inte helller vattenoly
ycka.

16.11 Kommunikkationen ino
om projekto
organisation
nen
I denna typ
p av arbeten, där det krä
ävs hög grad av flexibilite
et och anpasssningsförmå
åga, är
det myckett viktigt med gott samarbe
ete mellan entreprenörerr, konsulter ooch projektled
dning.
Det förutsä
ätter att förtrroende skapa
as mellan pa
arterna så att
a man strävvar åt samm
ma håll
med syfte att
a nå projekttets mål.
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BT Kemi-projektet är ett mycket om
mfattande pro
ojekt, i såväl tid som bem
manning och
h storlek. Det ärr därför ofrån
nkomligt att d
det generera
as stora män
ngder inform
mation, som måste
hanteras och
o
kommun
niceras. Särsskilt viktigt är
ä att kunna följa beslutssprocesserna och
identifiera när,
n i vilket sammanhang
s
g och av vem
m ett visst be
eslut har fatttats. En väl fungef
rande interrn kommunik
kation är bettydelsefull för att inte sam
marbetet inoom projektgru
uppen
ska bli lidan
nde.
Kommunika
ation har ske
ett genom m
möten, e-postt och telefonsamtal. Besllut som har fattats
f
på exempe
elvis samråd
dsmöten har dokumenterrats i minnes
santeckningaar, som har distribuerats till berörda perrsoner i proj ektgruppen. Beslut som har fattats vid andra tillfällen
(t.ex. under telefonsamtal) har distrribuerats till dem
d
som bed
dömts vara bberörda. Den
n stora
information
nsmängden har
h gjort dett svårt att i efterhand
e
få överblick övver händelse
er och
beslut inom
m projektet, särskilt för personer uta
anför projekttledningsgru ppen och så
ådana
som har tillkommit unde
er arbetets g
gång.
En effektivare och bred
dare kommu
unikation och
h mindre beh
hov av att skkicka digitalt material hade ku
unnat uppnå
ås om projekttet i ett tidigt skede hade
e upprättat enn s.k. projekttportal
för deltagarna. I denna
a skulle möte
es- och dagb
boksanteckningar, beslutt och annan dokumentation kunnat
k
ha sa
amlats på ettt struktureratt sätt. Inte minst
m
i framta gningen av denna
d
slutrapport hade en sådan projektp
portal varit ettt effektivt redskap för atttt få överblick
k över
projektets dokument.
d
En viktig de
el av den inte
erna kommu
unikationen är
ä den med och
o mellan peersonal på ”ffältet”.
En förutsättning för ettt bra projekktresultat är att denna personal
p
kännner sig dela
aktig i
arbetet. En
n stor fördel att man till sstor del har kunnat
k
ha sa
amma personner på plats under
hela projekktet. Detta bedöms
b
ha underlättat samarbetet
s
och kommu nikationen, så att
arbetet harr kunnat geno
omföras på sså effektivt och
o smidigt sätt
s som har varit möjligt. Informationen tiill personalen
n om arbetsm
miljörisker oc
ch skydd bed
döms av berrörda som brra och
relevant.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes sanno likheten att projektets de
eltagare sku lle få felaktig
g eller
bristfällig in
nformation so
om måttlig occh konsekve
enserna som stora. Evenntuella bristerr i den
interna kom
mmunikationen har inte l ett till några allvarliga ris
skhändelser (frånsett vad
d som
sagts i ka
apitel 16.4.2 om antimo
on, vilket lig
gger utanförr vad projekktet hade kunnat
k
påverka).

16.12
2 Kommunikkationen me
ed närboen
nde och övriga
BT Kemi har stort symbolvärde båd
de för Tecko
omatorpsborna och för een bredare allmänhet. Stor vikt
v har därfö
ör lagts på in
nformation och
o öppenhet i projektet,, vilket i efte
erhand
kan konsta
ateras ha varit klokt och rätt. Någon betydande kritik på brisstande inform
mation
har inte förekommit frå
ån vare sig ortsborna, berörda
b
företag eller meedia. Profess
sionell
hjälp för hantering av informationssfrågor har inte anlitats utan inform
mationen harr skett
genom i förrsta hand pro
ojektets ledn
ning och dess
s styrelse.
Lukten från
n området ha
ar varit en ce
entral fråges
ställning för befolkningen
b
n och för dem
m som
arbetar på
å det södra området. D
Den luktutre
edning som genomfördees under förbere-
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delseskede
et och den lu
uktpanel som
m inrättades inför saneringen, bedöm
ms ha varit viktiga
v
delar i kom
mmunikatione
en för att ku nna bemöta och stilla fo
olks oro införr och under saneringsarbete
et.
Överhuvud
dtaget bedöm
ms den exte
erna kommunikationen ha
h fallit väl ut. De tre attityda
undersökniingar som hittills har gen
nomförts visa
ar att attityde
en till Teckom
matorp har fö
örändrats sedan
n projektets start. De vissar också att man har nått ut medd information
nen till
allmänhete
en och att man
m
från projjektets sida har varit öppna och tyddliga med redovisningen.
Vid riskana
alysen bedöm
mdes sanno
olikheten som
m måttlig att människor uppfattar infformationen om projektets ge
enomförande
e och mål so
om otydlig oc
ch konsekveenserna som måttliga.

16.13
3 Kommunikkationen me
ed länsstyre
elsen och Naturvårdsv
N
erket
Bidragsfina
ansierade effterbehandlin
ngsprojekt fö
örutsätter en
n samverkann mellan bid
dragsgivaren (N
Naturvårdsve
erket), tillsyn
nsmyndighetten (länsstyrrelsen) och projektledn
ningen
(Svalövs ko
ommun).
Länsstyrelssen har i prin
ncip haft tre rroller i projek
ktet. Den förs
sta har varit ssom verksam
mhetsutövare frå
ån tiden för BT Kemis ko
onkurs unde
er slutet av 1970-talet, nnär staten öv
vertog
ansvaret fö
ör saneringsåtgärderna, fram till årss
skiftet 2005/2006, när koommunen fo
ormellt
övertog driiftsansvaret för dränering
gssystem m.m. Därefter har länsstyrrelsen haft en
e roll
dels som handläggare
h
av det statliiga bidraget och samråd
dspartner i p rojektet, dels
s som
tillsynsmyn
ndighet när det gäller anm
mälnings- och
h andra ären
nden enligt m
miljöbalken.
Samverkan
n mellan kom
mmunen och
h länsstyrels
sen har varitt nära och föörtroendefullt, och
den har en
nligt projektle
edningens be
edömning fungerat bra. Detta
D
gäller ssåväl finasie
eringsoch projekktrelaterade frågor
f
som fformella tills
synsärenden enligt miljöbbalken. Rollerna i
dessa två avseenden
a
har
h oftast varrit klara och tydliga
t
från lä
änsstyrelsenns sida. I någ
gra fall
har dock frrågor blivit ob
besvarade e
eller fördröjts på grund av
v att de nått fel person till följd
av bristand
de rutiner ino
om länsstyre lsen. Ibland har även be
esluts fördröjjts på grund av att
man inte diirekt har med
ddelat att besslutsunderlag
get har varit otillfredssstäällande.
En annan brist
b
som påtalades vid e
erfarenhetsseminariet va
ar kommunikaationen införr samrådsmötena
a. För att län
nsstyrelsen sska kunna fa
atta beslut un
nder mötenaa krävs att be
eslutspunkterna är klara sam
mt att de harr kommunice
erats och hu
unnit förbereedas i god tid före
mötena. Sa
amrådsmötena skulle så
åledes kunna
a göras mer effektiva gennom förbered
dande
åtgärder.
Naturvårdssverket, som har varit hu
uvudfinansiä
är, har i storrt sett endasst medverkat med
bidragsbessluten, åtminstone vad avvser kontakter med kommunen. När det gäller ve
erkets
delaktighett i projektet skulle
s
det va ra önskvärt med
m ett djup
pare engagem
mang. Framfför allt
har tiden fö
ör bidragsbe
eslut varit lån
ng; i vissa fa
all har den upplevts
u
som
m onödigt lån
ng. Att
det finns ett
e behov av utökade ressurser hos Naturvårdsve
N
erket eller ökkad delegation av
rätten att hantera
h
bidra
agsmedlen ttill länsstyrelsen är tydlig
gt. Brist på m
medel eller NaturN
vårdsverke
ets prioriterin
ng av bidrag
g kan i förlä
ängningen leda till konfflikter mellan
n den
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formella ha
andläggninge
en och kravv på åtgärde
er enligt miljöbalken, vilkket huvudma
annen
kan bli lidande av. Denna situation har dock inte
e uppstått i BT
B Kemi-proj ektet.
Ett problem
m av ekonom
misk art som projektet ha
ar belastats av
a är fördröjnningen av uttbetalningar till kommunen. Detta har skett i efterrskott och generellt
g
settt först efter varje
kvartalsred
dovisning. Fa
akturor ska n
normalt betalas inom en månad från ffakturadatum
m, och
om kommu
unen får väntta mer än 3 – 4 månaderr på utbetalning från länssstyrelsen tärr detta
på likviditetten och ger upphov
u
till rä
änteförluster. I ett projekt av BT Kemi--projektets omfatto
ning med enskilda fak
kturor på up
pp till 10-tals miljoner kronor
k
är föördröjd utbetalning
särskilt kännbart. För projektet ha
ar probleme
et kunnat lö
ösas genom att länsstyrelsen
accepterat separat redo
ovisning av ssådana faktu
uror samt att utställaren aav dessa fak
kturor i
vissa fall ha
ar acceptera
at förlängd be
etalningstid. Försenad utbetalning avv bidragsmed
del har
dock inneb
burit en icke oväsentlig merkostnad för projekte
et. Kommuneen har fått stå
s för
vissa ränte
eförluster.
heten för försenade elle
I riskanalyssen bedömd
des sannolikh
er ej beviljadde bidrag so
om låg
och konsekvenserna som
s
katastro
ofala. Projek
ktet beviljade
es medel, m
men som fram
mhålls
ovan med fördröjning som inneb
bar betydand
de merkostn
nader, dockk inte katasttrofala
följder. Som nämns i kapitel 16.4
4.1 minskade
es bidraget för förbereddelseskedet, vilket
innebar attt undersökningar inte kkunde utföras
s i den omffattning som
m projektledn
ningen
bedömde önskvärd.
ö
Detta medförd
de avsevärd
da fördyringa
ar i förhållannde till ursprrunglig
budget (sto
ora konsekve
enser).

16.14
4 Forskning
Ett av de övergripande målen för prrojektet var att
a öppna upp
p för vetenskkaplig forskning av
såväl miljö
ömässig, tekn
nisk, medicin
nsk samt so
ocial karaktär. Projektleddningen har under
projektets gång
g
haft ko
ontakter med
d flera olika institutioner vid högskoloor och unive
ersitet,
och projekttet har varit föremål för intresse från vetenskap
pliga institutiooner, framför allt i
undervisnin
ngssammanh
hang. Forskkningsprogram
m har dock inte initieraats med BT Kemi
som grund, men olika former
f
av utvvecklingspro
ojekt har haftt kopplingar ttill BT Kemi, vilket
k
13.1. Det största och mest be
etydelsefulla projektet soom har initierrats är
beskrivs i kapitel
det som avvser hantering av förorena
ad betong i efterbehandl
e
ingsprojekt ((kapitel 13.1..4).
Det har inte
e saknats up
ppslag för ve
etenskapliga studier och projekt med anknytning till BT
Kemi, men
n för att detta
a skulle ha kunna komm
ma till stånd hade det vaarit nödvänd
digt att
forskningsinstitutioner, men också p
projektlednin
ngen, visat ettt aktivare inttresse i ett mycket
m
tidigt projektskede för att
a ett forskn
ningsprogram
m skulle ha hunnit formuuleras, bema
annas,
finansierass och genomfföras.

16.15
5 Administra
ation
Från årsskiftet 2009/20
010 sitter pro
ojektledninge
en huvudsakligen i komm
munhuset i Sv
valöv i
stället för på
p projektkon
ntoret i Tecko
omatorp. Dettta har delvis
s begränsat ttillgänglighetten för
allmänhete
en och medlemmar i prrojektstyrelse
en framhålle
er att projekktledningen borde
finnas på plats
p
i Teckom
matorp oftare
e. Då arbete
ena på det no
orra områdett har avslutats och
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de på det södra området ännu intte kommit ig
gång, bedöm
ms dock behhovet av en fysisk
nde inte vara lika stort som tidigare.
närvaro i Teckomatorp för närvaran
Flytten harr bland annat medfört a
att kontakten
n mellan pro
ojektledningeen och de övriga
ö
verksamhe
etsområdena i kommune n har förbätttrats. Detta har
h underlätttat samarbette och
kunskapsutbyte mellan
n projektet occh exempelv
vis ekonomia
avdelningen, nämndsadm
ministen. Vinsten med
m detta bö
ör inte underrskattas.
rationen occh informationsavdelninge
I början avv projektet fu
ungerade nä
ämndsadministrationen in
nte särskilt vväl. Det saknades
rutiner i kom
mmunen för hur man sku
ulle hantera handlingar i den här typeen av projektt. Man
en egen org
var därför tvungen att bygga upp e
ganisation oc
ch egna rutinner för doku
umenthantering in
nom projekte
et. Registreriingen i komm
munens diarium har däreemot skötts av
a den
centrala nä
ämndsadmin
nistrationen. Efterhand som projektle
edningen taggit allt större
e del i
administrattionen har arrbetet förbätttrats och idag
g bedöms ad
dministrationeen fungera väl.
v
Något man
n ser som en styrka i proje
ektet är att man
m hela tide
en har haft enn egen ekonomisk
uppföljning av alla fak
kturor iställe
et för att helt förlita sig på kommu nens ekono
omiska
system. De
etta har gjortt att projektle
edningen hela tiden har haft
h god öveerblick över projekp
tets ekonom
mi.
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Relations
shandlingar
I Tabell 31 redovisas en
n förteckning
g över relatio
onshandlinga
ar och –ritnin gar som harr tagits
fram vid avslutandet
a
av
a entrepren
nader inom efterbehandlingsprojekteet. Relations
shandlingarna fin
nns i pdf- och
h i vissa fall dwg-format lagrade på CD
C som bilaggts denna ra
apport.
Utöver ned
dan nämnda
a handlingar har Banverket tagit fram
m relationshhandlingar fö
ör ombyggnad avv kontaktledningar som g
genomfördes
s i samband med att GC
C-broarna anlades.
Handlingarrna som berö
ör järnvägsm
mark biläggs inte.
Tabell 31. Sammanställnin
S
ng av relationh
handlingar förr norra BT Kem
mi-området.
Arbete/entre
eprenad/
Upprätta
ade av

Ledningsentreprena
ad
Flygfältsbyrån AB

Markanlägg
gningsentreprena
ad
Norconsult AB

Ritningsnummer

Innehåll

Skaala

Da
atum

D-001-PLA

Ledningsplan Nya ledning
gar

1:1000 ((A1)

2006-05-02

D-002-PLA

Ledningsplan Befintliga
ledningar

1:1000 ((A1)

2006-05-02

D-003-PLA

Planritning Geoteknik
G

1:1000 ((A1)

2006-03-30

D-005-PRF

Profilritning ny
n
dräneringsle
edning

H=1:4000 (A1)
L=1:1000(A1)

2006-05-02

D-006-PRF

Profilritning ny
n
dräneringsle
edning

H=1:4000 (A1)
L=1:1000 (A1)

2006-05-02

D-007-PRF

Profilritning tryckledning
t

H=1:4000 (A1)
L=1:1000 (A1)

2006-05-02

D-008-PRF

Profilritning
spillvattenled
dning

H=1:4000 (A1)
L=1:1000 (A1)

2006-05-02

D-009-PRS

Principskiss tryckning under
järnväg

L=1:1000 (A1)

2006-05-02

D-010-TYS

Normalsektio
on ledningsgra
av

1:300 (A
A4)

2006-05-02

D-011-PRS

Typsektioner
edning
dräneringsle

1:100 (A
A1)

2006-05-02

D-012-PRS

Principskiss pumpstation

1:40 (A11)

2006-05-02

D-013-PRS

Principskiss typsektion

Ej skaleenlig

2006-05-02

E60.1-01-01

Planritning El
E

1:1000 ((A1)

2006-04-04

M-16.1-01
M

Ytskiktsplan

1:1000

2010-02-08

M-17.1-01
M

Planterings- och
utrustningsplan

1:1000

2010-02-08
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Arbete/entre
eprenad/
Upprätta
ade av

Ritningsnummer
M-51.1-01
M

Innehåll

Vattenreglerring i dammen

Skaala

1:1000

Växtförteckn
ning

Brofundam
ment och
grundläggn
ning
Rååbanan
WSP Samh
hällsbyggnad AB
A

Brofundam
ment och
grundläggn
ning
Söderåsba
anan
WSP Samh
hällsbyggnad AB
A

GC-bro överr
Rååbanan
T
Martinsons Träbroar
AB

2010-02-08
2009-01-29

04
40K2011

Text och före
eskrifter

1:100

2009-11-11

04
40K2012

Sammanställningsritning I

1:100

2009-11-11

04
40K2013

Sammanställningsritning II

1:100

2009-11-11

04
40K2014

Pålplan

1:50

2009-11-11

04
40K2015

Mått I

1:50

2009-11-11

04
40K2016

Mått II

1:50

2009-11-11

04
40K2017

Armering I

1:50

2009-11-11

04
40K2018

Armering II

1:50

2009-11-11

04
40K2019

Armering III

1:50

2009-11-11

41K2011
04

Text och före
eskrifter

1:100

2009-11-11

04
41K2012

Sammanställningsritning I

1:100

2009-11-11

04
41K2013

Sammanställningsritning II

1:100

2009-11-11

04
41K2014

Pålplan

1:50

2009-11-11

04
41K2015

Mått I

1:50

2009-11-11

04
41K2016

Mått II

1:50

2009-11-11

04
41K2017

Armering I

1:50

2009-11-11

04
41K2018

Armering II

1:50

2009-11-11

04
41K2019

Armering III

1:50

2009-11-11

04
40K2020

Elevation, plan och sektion

1:20, 1:1100

2009-06-29

04
40K2021

Mått och dettaljer

1:20, 1:1100

2009-06-29

04
40K2022

Detaljer och smide

1:10, 1:220

2009-06-29

70
084-D

Certifikatförteckning

2009-06-29

70
084-D

Kontrollplan--Tilläggskontro
ollTrä

2008-09-19

70
084-D

Underhållsplan

2009-06-29
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Arbete/entre
eprenad/
Upprätta
ade av
GC-bro överr
Söderåsban
nan
Martinsons Träbroar
T
AB

ABEL Elkonsult
Sweden AB
Elentrprenad
der

Ritningsnummer

Innehåll

Skaala

Da
atum

41K2020
04

Elevation, plan och sektion

1:20, 1:1100

2009-06-29

04
41K2021

Mått och dettaljer

1:20, 1:1100

2009-06-29

04
41K2022

Detaljer och smide

1:10, 1:220

2009-06-29

70
072-D

Certifikatförteckning

2009-06-29

70
072-D

Kontrollplan--Tilläggskontro
ollTrä

2008-09-19

70
072-D

Underhållsplan

2009-06-29

Styrskåp B1 i pumpstation
n.
Kopplingsscheman

2005-09-12

E63-01-01

Elinstallation
ner i
pumpstation

1:50

2006-04-04

E60.1-01-02

Områdesbelysning, el för
dammpump

1:1 000

2009-12-18

39
9137

Elbeskrivning, styr, överva
akning pumpsttation

Anderbergs
Elektriska AB
Elinstallation
n

2010-02-02

Belysningssttyrning
kabelskåp
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Referense
er
Referenserrna har grupp
perats enligt följande:
Bidra
agsfrågor
Ansökningshandlingar o
och därtill rela
aterade hand
dlingar
Beslut och yttranden
y
Kvalittets- och miljjöplaner sam
mt risk- och säkerhetsfråg
gor
Anmä
älnings- och tillståndsäre
enden
Anmälnings
s- och ansökn
ningshandlin
ngar
Beslut och yttranden
y
Upph
handlingar oc
ch avtal
Förfrågnings
sunderlag
Anbud
Tilldelningsb
beslut
Kontrakt och
h avtal
Besiktningsprotokoll och
h intyg
Detaljplanehandlingar
Miljöu
utredningar
Sane
eringskontroll
Miljökontrolllrapporter No
orra områdett
Miljökontrolllrapporter La
andskrona ha
amn
Resultatrapporter
Omgiivningskontro
oll
Inform
mationsfrågo
or
Attityd
dundersökningar
Övrig
ga handlingarr
Samtliga re
eferenser uto
om de som in
ngår i gruppe
en Övriga ha
andlingar utggör dokumen
nt som
har tagits frram inom ram
men för BT K
Kemi-projekte
et.
Under resp
pektive rubrik
k är referense
erna listade i kronologisk
k ordning.
Dokument som tagits fram inom p
projektet har lagrats dig
gitalt i pdf-foormat på CD
D som
biläggs den
nna rapport. Filerna på denna CD är
ä grupperad
de i mappar i samma orrdning
som i denn
na referenslis
sta, dock uta n angivande
e av referensnummer enliigt nedan.
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18.1 Bidragsfrå
ågor
18.1..1
Ref. 1.

Ansökningshandlin gar och dä rtill relatera
ade handlinggar
Svalövs kom
mmun, Kommu
unstyrelsen, 2002:
2
Ansökan
n om bidrag fför åtgärdsutrredning
och efterbeha
andling av f d BT Kemi-omrrådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun. Daterad
D
2002-05-06.

Ref. 2.

Svalövs kommun, Kommu
unstyrelsen, 20
004: Ansökan
n om bidrag föör förberedels
ser och
projektering samt
s
reservatition av medel för genomföra
ande av efterbbehandlingsarrbeten.
Daterad 2004
4-02-09.

Ref. 3.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2004: Uppdaterad
U
annsökan om bid
drag till
efterbehandliing av BT Kem
mi-området i Teckomatorp.
T
Daterad
D
2004--09-10.

Ref. 4.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2005: Ansökan om
m bidrag för drift
d
av
dräneringsan
nordningar mm
m BT Kemi Efterbehandling, daterad 20055-02-17.

Ref. 5.

Svalövs kom
mmun, Kommu
unstyrelsen, 2006:
2
Ansöka
an om bidragg för slutligt genomg
förande av efterbehandlin
e
ngsåtgärder vid
v BT Kemi i Teckomatorp
rp. Protokoll daterat
d
2006-06-05.

Ref. 6

mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2006: Ansökan om
m bidrag för slutligt
Svalövs kom
genomförand
de av efterbeh
handlingsåtgärrder vid BT Ke
emi i Teckomaatorp. Daterad
d 200611-20.

Ref. 7.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2006: Ansök
kan om rambidrag avseendde genomföran
nde av
åtgärd inom f d BT Kemi-om
mrådet, Svalö
övs kommun. Daterad
D
2006--11-24.

Ref. 8.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2008: An
nsökan om kom
ompletterande bidrag
för slutligt ge
enomförande av efterbeha
andlingsåtgärd
der vid BT Ke
Kemi i Teckom
matorp,
Norra område
et Daterad 20 08-11-26.

Ref. 9.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2008: Ansök
kan om förstärrkning av Länssstyrelsens åttgärdsram för avhjä
älpande av förroreningsskad
dor avseende genomförande
g
e av åtgärd in
nom f d
BT Kemi-omrrådet, Svalövss kommun. Da
aterad 2008-11-27.

18.1..2
Ref. 10.

Beslut och
o
yttrande
en
Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2002: Bidrag
g för huvudstudie inför efteerbehandling av
a fd
BT Kemiområ
ådet, Teckoma
atorp, Svalövs
s kommun. Be
eslut daterat 22002-06-26.
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Ref. 11.

Naturvårdsve
erket, 2004: L
Länsstyrelsen i Skåne län – bidrag avseeende förbere
edelser
och åtgärder för efterbehan
ndling av förorrenade områd
den. Beslut da terat 2004-09-23.

Ref. 12.

n i Skåne län
n, 2004: Bidrrag avseende förberedelseer inför åtgärd
der för
Länsstyrelsen
efterbehandliing av f d B T Kemi-området i Teckom
matorp, Svalövvs kommun. Beslut
daterat 2004--11-01.

Ref. 13.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2005: Ändrring av villkor i beslut avseeende förbere
edelser
inför efterbeh
handling av f d BT Kemi-om
mrådet i Tecko
omatorp, Svalöövs kommun. Beslut
daterat 2005--06-17.

Ref. 14.

Naturvårdsve
erket, 2006: F
Förstärkning av
v länsstyrelsernas åtgärdsra
ram för efterbe
ehandling av förorenade områden
n. Verksprotok
koll Nr 159/06
6 daterat 20066-11-30.

Ref. 15.

Naturvårdsve
erket, 2006: L
Länsstyrelsen i Skåne län – bidrag avsseende åtgärd
der för
ade områden.. Beslut datera
efterbehandliing av förorena
at 2006-12-211.

Ref. 16.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2007: Bidrag
g avseende åtgärder för eftfterbehandling av f d
BT Kemi-omrrådet i Teckom
matorp, Svalöv
vs kommun. Beslut
B
daterat 2007-02-19.

Ref. 17.

Naturvårdsve
erket, 2008: F
Förhandsbesk
ked om förstärkning av Lännsstyrelsen i Skåne
läns åtgärdsrram för avhjälp
pande av föro
oreningsskador. Verksprotokkoll Nr 96/08 daterat
d
2008-05-23.

Ref. 18.

erket, 2008: L
Länsstyrelsen i Skåne län – bidrag tilll åtgärder förr efterNaturvårdsve
behandling av förorenade o
områden. Bes
slut daterat 2008-12-18.

Ref. 19.

n i Skåne län,, 2009: Utökat bidrag avsee
ende åtgärderr för efterbeha
andling
Länsstyrelsen
av f d BT Kem
mi-området i T
Teckomatorp, Svalövs komm
mun. Beslut daaterat 2009-01-15.

Ref. 20.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2009: Utökat bidrag avsee
ende åtgärderr för efterbeha
andling
av f d BT Kem
mi-området i T
Teckomatorp, Svalövs komm
mun. Beslut daaterat 2009-05
5-14.

Ref. 21.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2009: Utökat bidrag avsee
ende åtgärderr för efterbeha
andling
av f d BT Kem
mi-området i T
Teckomatorp, Svalövs komm
mun. Beslut daaterat 2009-12
2-17.

18.2 Kvalitets- och miljöpla
aner samt rrisk- och säkerhetsfrågor
Ref. 22.

BT Kemi Efte
erbehandling, 2003. Kvalitetsplan, BT Kemi Efterbehanndling, Huvud
dstudie.
Daterad 2003
3-01-22.
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Ref. 23.

BT Kemi Efte
erbehandling, 2005. Förbere
edelser. Styran
nde dokumennt för projektet. Daterat 2005-04-2
21.

Ref. 24.

SWECO VIA
AK AB, 2005: BT Kemi Eftterbehandling.. Skede: Förbberedelser. KonsultK
tjänst H: Proj
ojektrisker och
h säkerhetsfrå
ågor, Metodik för riskhanterring, riskidenttifiering
och riskbedöm
mning i förberredelseskedett. Rapport date
erad 2005-10--25.

Ref. 25.

BT Kemi Efte
erbehandling, 2007. Skede
e: Genomförande. Projektpplan, Utgåva 3,
3 fastställd 2007-04-26.

Ref. 26.

Skanska Sve
erige AB, 2007
7: Hälso- och säkerhetsplan
s
n, daterad 20007-06-28.

Ref. 27.

Oden, 2008: Skydds- och
h ordningsreg
gler, Arbetsmiljljöplan, Produuktionsplan, daterad
d
2008-01-15.

18.3 Anmälning
gs- och tillsttåndsärend en
18.3..1
Ref. 28.

Anmälniings- och a nsökningsh
handlingar
Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2005: Ansökan om
m lov (väderstationsmast), datera
ad 2005-04-27
7.

Ref. 29.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2005: Ansökan om lov (tillfartsvä
äg och
upplag), date
erad 2005-05-1
18.

Ref. 30.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2005: An
nmälan enligtt miljöbalken (tillfällig
(
uppläggning av rena masssor från schaktter mm). Daterad 2005-05-118.

Ref. 31.

mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2005
5: Ansökan oom lov (omby
yggnad
Svalövs kom
dräneringssy
ystem och pum
mpstation), datterad 2005-07
7-01.

Ref. 32.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2005: Anmälan om
m utförande av
a nytt
dräneringssy
ystem inom BT
T Kemi-område
et i Teckomatorp. Daterad 22005-07-13.

Ref. 33

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehandling, 2005: Ansökan
A
om ddispens från strands
skydd enligt Miljöbalken 7 kap 16§ avse
eende anlägga
ande av pumppstation med dräneringar för BT Kemi Efterbeh
handling. Date
erad 2005-08--30.

Ref. 34.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2005: Ansökan
A
om fa
fastställelse av
v kontrollprogram, daterad
d
2005--10-10.

ra04s 2011-02-17

193 (211)
RAPPORT
2011-08-10
SKEDE: FÖRBE
EREDELSE OCH
GENOMFÖRAN DE

Uppdrrag 1270092600; PENG
P
p:\1224\127
70092_bt kemi_a\ 19original\norra o mrådet\11-08-10_saneringsrapport.ddocx

Ref. 35.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2006: Anmälan
A
enliggt miljöbalken
n (uppläggning av rena
r
överskotttsmassor till jo
ordvall), datera
ad 2006-08-166.

Ref. 36.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehandling, 2006: Anmälan
A
enliggt 28 § förordningen
om miljöfarlig
g verksamhet och hälsosky
ydd (efterbeha
andling av ettt förorenat om
mråde).
Daterad 2006
6-11-08.

Ref. 37.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: Be
egäran om förrlängning av tidsfrist
t
för inlämnand
de av redovisn
ning över utfö
örda arbeten avseende
a
efteerbehandling av
a viss
del av BT Kemiområdet i T
Teckomatorp, Svalövs komm
mun, daterad 22007-01-22.

Ref. 38.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2007: Redovisning av utförda arbeten
a
avseende eft
fterbehandling
g av viss del av BT Kemi-området i Teeckomatorp, Svalövs
S
kommun. Datterad 2007-02
2-08.

Ref. 39.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehandling, 2007: Anmälan
A
enliggt 28 § förordningen
om miljöfarlig
g verksamhett och hälsosk
kydd för slutsa
anering samt sluttäckning av BT
Kemi områd
det, norra dellen i Teckom
matorp (inklusive miljökonssekvensbeskrivning),
daterad 2007
7-06-15.

Ref. 40.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: An
nsökan om lovv (informations
sskylt),
daterad 2007
7-07-05.

Ref. 41.

Kemira Serviice Partner AB
B, 2007: Anmä
älan om lagrin
ng av förorenaade massor, daterad
d
2007-08-03.

Ref. 42.

Kemira Serviice Partner AB
B, 2007: Komp
plettering av anmälan
a
om laagring av förorrenade
massor, LST Dnr 555-4320
04-07, daterad
d 2007-08-22.

Ref. 43.

Kemira Serviice Partner AB
B, 2007: Komp
plettering av anmälan
a
om laagring av förorrenade
massor, LST Dnr 555-4320
04-07, daterad
d 2007-08-28.

Ref. 44.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: An
nsökan om lovv (markarbeten, GCbroar), datera
ad 2007-10-16
6.

Ref. 45.

Landskrona hamn AB, 2008: Anmä
älan avseend
de mellanlagrring av förorrenade
jordmassor i Landskrona h
hamn, daterad
d 2008-01-29.

Ref. 46.

Landskrona hamn AB, 2
2008: Återkalllande av an
nmälan, dnr 555-6828-08, samt
information om
o hantering av förorenade
e jordmassor. Landskrona hhamn AB, 12
282-75001, daterad 2008-02-21.
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Ref. 47.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2008: Ändring av anmälan avs
seende
efterbehandliing av BT Kem
mi norra områ
ådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun – beslut
2007-07-06, diarienr:
d
1214
4-102, daterad
d 2008-02-25.

Ref. 48.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2008: Ansökan
A
om lov (förlängniing lov
väderstations
smast), datera
ad 2008-03-07
7.

Ref. 49.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2008: Ändring av anmälan avs
seende
efterbehandliing av BT Kem
mi norra områ
ådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun – beslut
2007-07-06, diarienr:
d
1214
4-102, daterad
d 2008-06-19.

Ref. 50.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2008: E-post avseeende återfylln
nad av
dammen, datterat 2008-07--14.

Ref. 51.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2008: An
nsökan om lovv (förlängning av lov
informationss
skylt), daterad
d 2008-09-18.

Ref. 52.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
ndling, 2008: Anmälan om
m tillfällig lagrring av
mi Efterbehan
förorenade massor
m
vid sluttligt genomförrande av efterrbehandlingsåttgärder vid BT
T Kemi
i Teckomatorrp, Norra områ
ådet, daterad 2008-11-25.
2

Ref. 53.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2008: Ändring av anmälan avs
seende
efterbehandliing av BT Kem
mi norra områ
ådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun – beslut
2007-07-06, diarienr:
d
1214
4-102, daterad
d 2008-11-26.

Ref. 54.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2008
8: Ansökan oom lov (förlän
ngning
marklov tillfarrtsväg, upplag
g), daterad 200
08-12-11.

Ref. 55.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2009: Delredovisning
D
g av slutligt genomg
förande av efterbehandlin
e
ngsåtgärder vid
v BT Kemi i Teckomatoorp, Norra om
mrådet.
Avslutning av
v urgrävningarr, daterad 200
09-02-04.

Ref. 56.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2009: Ändring av anmälan avs
seende
efterbehandliing av BT Kem
mi norra områ
ådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun – beslut
2007-07-06, diarienr:
d
1214
4-102, daterad
d 2009-02-05.

Ref. 57.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2009: Ändring av anmälan avs
seende
efterbehandliing av BT Kem
mi norra områ
ådet i Teckom
matorp, Svalövvs kommun – beslut
2007-07-06, diarienr:
d
1214
4-102, daterad
d 2009-04-21.
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Ref. 58.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehandling, 2009: Anmälan
A
enliggt 28 § förordningen
om miljöfarliig verksamhe
et och hälsos
skydd för be
ehandling av dräneringsva
atten i
ozonanläggning vid f.d. B
BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövvs kommun, daterad
d
2009-06-16.

Ref. 59.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2009: Anmälan om
m rensning en
nligt 11
kap. 15 § miljjöbalken (åren
nsning), datera
ad 2009-06-22
2.

Ref. 60.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2011: Redovisning av utförda arbeten
a
enligt Länssty
tyrelsens förelläggande avse
eende slutsan
nering samt sl
sluttäckning av
v norra
delen f.d. BT Kemi-områ det i Teckom
matorp, Svalövs kommun, beslut 2007--07-06,
diarienr. 1214
4-102, daterad
d 2011-02-22.

18.3..2
Ref. 61.

Beslut och
o
yttrande
en
Svalövs kom
mmun, Samhälllsbyggnadsnä
ämnden, 2005
5: Anmälan ennligt miljöbalk
ken om
uppläggning av inerta masssor för anlägg
gningsändamå
ål. Protokoll daaterat 2005-06
6-20.

Ref. 62.

Svalövs kommun, Samhällllsbyggnadsnä
ämndens arbe
etsutskott, 20005: Gissleberg
ga 8:27
– Tillfälligt by
ygglov för upp
pförande av mast för väders
station. Protokkoll daterat 20
005-0809.

Ref. 63.

Svalövs komm
mun, Samhälllsbyggnadsnä
ämnden arbets
sutskott, 2005:
5: Teckomatorp
p 7:1 –
Tillfälligt bygg
glov för upplag
g av överskotttsmassor och marklov utföra
rande av tillfälllig väg.
Protokoll date
erat 2005-08-0
09.

Ref. 64.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2005: Anm
mälan om utfö
örande av nyt
ytt dräneringss
system
inom f d BT Kemi-område
et i Teckomato
orp, Svalövs kommun.
k
Besl
slut daterat 20
005-0830.

Ref. 65.

Svalövs kommun, Samhällllsbyggnadsnä
ämndens arbe
etsutskott, 20005: Teckomato
orp 6:3
– Bygglovsansökan för p
pumpstation samt
s
marklov
vsansökan förr dräneringssystem.
Protokoll date
erat 2005-10-0
04.

Ref. 66.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2005: Kontro
ollprogram av
vseende föroreenat område, f d BT
Kemi, Svalöv
vs kommun. M
Meddelande da
aterat 2005-11
1-11.

Ref. 67.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2005: Dispen
ns för uppföra
ande av pumppstation inom strands
skyddsområd
de på fastighe
eten Gisslebe
erga 8:26 i Svalövs
S
komm
mun. Beslut daterat
d
2005-12-02.
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Ref. 68.

Miljöstyrelsen
n, 2006: Tran
nsfrontier mo
ovement of waste.
w
Notificaation form, No
N SE
060076, daterad 2006-06-3
30.

Ref. 69.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2006: Beslu
ut avseende efterbehandling
e
g av viss del av BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp, Svalövs kommun.
k
Föreläggande dateerat 2006-11-2
22.

Ref. 70.

Länsstyrelsen
n i Skåne län, 2007: Begära
an om förlängn
ning av tidsfrisst för inlämnan
nde av
redovisning över utförda arbeten avs
seende efterb
behandling aav viss del av
a BT
Kemiområdett i Teckomatorrp, Svalövs ko
ommun. Beslu
ut daterat 20077-01-24.

Ref. 71.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2007: Beslu
ut avseende re
edovisning avv efterbehandlling av
viss del av BT
T Kemi-områd
det i Teckomatorp, Svalövs kommun, dateerat 2007-02-2
26.

Ref. 72.

Länsstyrelsen
n i Skåne lä
än, 2007: Beslut avseende efterbehanddling av BT Kemiområdet i Tec
ckomatorp, Svvalövs kommu
un, daterat 200
07-07-06.

Ref. 73.

Svalövs komm
mun, Bo & Byygg, 2007: Delegationsbeslu
ut, Teckomatoorp 7:18 – Byg
gglovsansökan för tillfällig
t
uppsätttning av skylt,, daterat 2007
7-07-31.

Ref. 74.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2007: Beslutt avseende me
ellanlagring avv avfallsmass
sor från
BT Kemi-om
mrådet på Ke
emira Kemi AB:s
A
industriområde i Helssingborgs kom
mmun,
daterat 2007--09-05.

Ref. 75.

Länsstyrelsen
n i Skåne län, 2008: Beslut avseende änd
dring av anmäälan avseende
e efterbehandling av BT Kemi-om
mrådet i Tecko
omatorp, Svalö
övs kommun, daterat 2008--03-03.

Ref. 76.

m och Naturvå
vårdsverket, 2008: Notificattion documennt for transbou
undary
SenterNovem
movement/sh
hipments of wa
aste, SE 0800
009, daterat 20
008-04-14.

Ref. 77.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2008: Beslu
ut angående klagomål på transporter frrån BT
Kemi-område
et i Landskron
na hamn, daterrat 2008-05-16.

Ref. 78.

Freie und Ha
ansestadt Ham
mburg och Natturvårdsverket, 2008: Notifiication docum
ment for
transboundarry movement/s
/shipments of waste,
w
SE 080
0114, daterat 22008-05-30.

Ref. 79.

Senator für Umwelt,
U
Bau, Verkehr und Europa, Brem
men och Natuurvårdsverket, 2008:
Notification document
d
for transboundarry movement/s
shipments of waste, SE 08
80116,
daterat 2008--06-02.

Ref. 80.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2008: Besllut angående klagomål på lukt från BT Kemiområdet i Tec
ckomatorp, Svvalövs kommu
un, daterat 200
08-06-04.
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Ref. 81.

Landskrona kommun,
k
Miljjönämnden, 2008:
2
Beslut, Saneringen
S
aav BT-Kemi, daterad
d
2008-06-23.

Ref. 82.

n i Skåne län, 2008: Redov
visning av resu
ultat från schakkt, område B, beslut
Länsstyrelsen
daterat 2008--06-25.

Ref. 83.

Svalövs komm
mun, Miljö-, b
byggnads- och
h räddningsnämnden, 2008:: Gissleberga 8:27 –
Bygglovsansö
ökan för tidsb
begränsat byg
gglov för uppfförande av maast för väders
station,
Protokoll date
erat 2008-06-2
25.

Ref. 84.

n, 2008: Bes
Länsstyrelsen
n i Skåne län
slut om ändring av anmällan avseende
e efterbehandling av BT Kemi-om
mrådet i Tecko
omatorp, Svalö
övs kommun, daterat 2008--07-04.

Ref. 85.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2008: Svar på
p miljönämnd
den i Landskrronas synpunk
kter på
saneringen av BT Kemi-om
mrådet, medde
elande dateratt 2008-07-11.

Ref. 86.

Senator für Umwelt,
U
Bau, Verkehr und Europa, Brem
men och Natuurvårdsverket, 2008:
Notification document
d
for transboundarry movement/s
shipments of waste, SE 08
80115,
daterat 2008--09-05.

Ref. 87.

Länsstyrelsen
n i Skåne län, 2008: Beslut om anmälan av
a tillfällig lagrring av masso
or inom
BT Kemi-omrrådet i Teckom
matorp, Svalöv
vs kommun, daterat
d
2008-111-28.

Ref. 88.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2008: Bes
slut om ändring av anmällan avseende
e efterbehandling av BT Kemi-om
mrådet i Tecko
omatorp, Svalö
övs kommun, daterat 2008--12-05.

Ref. 89.

Svalövs kommun, Bo & Byygg, 2008: De
elegationsbeslut, Teckomattorp 7:18 – Fö
örlängning av byggllovsansökan fför tillfällig upp
psättning av sk
kylt, daterat 20008-12-10.

Ref. 90.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2008: Beslu
ut angående klagomål på sttörande lukt frrån BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp, Svalövs kommun,
k
daterrat 2008-12-166.

Ref. 91.

Länsstyrelsen
n i Skåne län,, 2009: Beslutt angående an
nmälan om kaartering och prrovtagning av sediiment i damm
m på BT Kem
mi-området i Teckomatorp,, Svalövs kom
mmun,
daterat 2009--01-13

Ref. 92.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2009: Med
ddelande avs
seende delreddovisning av slutligt
genomförand
de av efterbeh
handlingsåtgärder vid BT Kemi
K
i Teckom
matorp, Norra området. Avslutnin
ng av urgrävniingar, daterat 2009-03-19.
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Ref. 93.

Senator für Umwelt,
U
Bau, Verkehr und Europa, Brem
men och Natuurvårdsverket, 2009:
Notification document
d
for transboundarry movement/s
shipments of waste, SE 08
80214,
daterat 2009--04-14.

Ref. 94.

Svalövs kom
mmun, Miljö-, byggnads- och räddning
gsnämnden, 22009: Ansöka
an om
förlängt tidsb
begränsat bygg
gglov för uppla
ag av översko
ottsmassor ochh marklov utfö
örande
av tillfällig väg
g på Teckoma
atorp 7:1. Prottokoll daterat 2009-04-22.
2

Ref. 95.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2009: Bes
slut om ändring av anmällan avseende
e efterbehandling av norra områd
det, BT Kemi, Teckomatorp
p, Svalövs kom
mmun, dateratt 200904-23.

Ref. 96.

Svalövs kom
mmun, Bo & bygg, 2009: Avskrivning av ärenden,, Teckomatorrp 6:3,
Nybyggnad av
a GC-broar ö ver järnvägar,, daterat 2009-11-30.

Ref. 97.

Länsstyrelsen
n i Skåne län
n, 2009: Beslu
ut avseende behandling
b
avv dräneringsv
vatten i
ozonanläggning, BT Kemi--området i Tec
ckomatorp, Sv
valövs kommuun, daterat 20
009-1214.

Ref. 98.

Länsstyrelsen
n i Skåne län, 2009: Medde
elande, Överkllagande, daterrat 2009-12-28.

Ref. 99.

Växjö Tingsrä
ätt, Miljödomsstolen, 2010: Slutligt
S
beslut, daterat 2010--02-17.

Ref. 100.

Landskrona kommun,
k
Miljö
öförvaltningen
n, 2010: Försla
ag till beslut, B
BT-Kemi, överrklagan
till miljööverd
domstolen, datterat 2010-02--23.

Ref. 101.

Landskrona kommun, 201
10: Sammantrrädersprotokoll miljönämndden, BT-Kemi,, överklagan till miljljööverdomsto
olen BT-Kemi, daterat 2010--03-04.

Ref. 102.

Växjö Tingsrä
ätt, 2010: Dag
gboksblad från
n Miljödomstollen, Rotel 7, da
daterat 2010-09-21.

18.4 Upphandlingar och avtal
18.4..1
Ref. 103.

Förfrågn
ningsunderllag
Svalövs komm
mun, 2004: In
nbjudan att ans
söka om att få
å lämna anbudd avseende be
ehandling av jordm
massor föroren
nade med bek
kämpningsme
edel publiceraad i Tillägg tilll Europeiska gemen
nskapernas offficiella tidning
g, daterad 200
04-02-25.

Ref. 104.

SWECO VIA
AK AB, 2004: BT Kemi Effterbehandling
g. Inbjudan attt ansöka om att få
lämna anbud
d avseende be
ehandling av jo
ordmassor förrorenade medd bekämpnings
smedel
mm. PM date
erad 2004-02-2
26.
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Ref. 105.

Svalövs komm
mun, 2004: An
nbudsinfordran avseende konsulttjänsterr publicerad i Tillägg
T
till Europeiska
a gemenskape
ernas officiella
a tidning, date
erad 2004-11-229.

Ref. 106.

Svalövs kom
mmun, 2004: BT Kemi Eftterbehandling. Skede: Förbberedelser. FörfrågF
ningsunderlag för konsulttjä
jänster, datera
at 2004-11-29.

Ref. 107.

BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Förbere
redelser. A. Be
ehandSWECO VIAK AB, 2005: B
enade massor.
r. Administrativ
va Föreskrifterr (AF) med tillh
lhörande hand
dlingar.
ling av förore
Förfrågningsu
underlag date
erat 2005-11-0
09.

Ref. 108.

Flygfältsbyrån
n, 2006: BT K
Kemi Efterbehandling. Sked
de: Förberedellser. E. Marka
anläggning. Adminis
strativa Föreskkrifter (AF) me
ed tillhörande handlingar. F
Förfrågningsun
nderlag
daterat 2006--01-30.

Ref. 109.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2007: Förfrågningsuunderlag ”Lab
boratorietjänster”, daterat
d
2007-0
04-16.

Ref. 110.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling 2007: Upp
pbruten betonng och asfalt från
fr fd
BT Kemi-omrrådet. Anbudssförfrågan, datterad 2007-09-04.

Ref. 111.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling 2007: Upp
pbruten betonng och asfalt från
fr fd
BT Kemi-omrrådet. Komple
etterande anbu
udsförfrågan, daterad
d
2007--09-12.

18.4..2
Ref. 112.

Anbud
ALS Analytica, 2007. Anbu
ud – BT Kemii Efterbehandlling. Laborator
orietjänster. Offfert Nr
07/0293, date
erad 2007-05--16.

Ref. 113.

ALS Analytica, 2007. Anbu
ud – BT Kemii Efterbehandlling. Laborator
orietjänster. Offfert Nr
07/0293(2), daterad
d
2007-0
07-05.

Ref. 114.

Renhållnings AB, 2007: Fö
LSR Landskrrona Svalövs R
örfrågan om m
mottagning av avfall i
enlighet med
d underlag. Offfert daterad 20
007-09-19.

Ref. 115.

Martinsons Träbroar
T
AB, 2
2007: Offert fö
ör GC-fackverk
ksbroar till BT
T Kemi Efterbe
ehandling Teckoma
atorp, Svalöv, daterad 2007
7-12-19.

18.4..3
Ref. 116.

Tilldelningsbeslut
Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2005: Utlåtande ööver granskning av
anbud konsulttjänster. Date
erat 2005-02-16.
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Ref. 117.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2005: Utvärdering aav anbud på ”Markoch ledningse
entreprenad”. Daterad 2005
5-08-23.

Ref. 118.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2006: Utlåtande ööver granskning av
anbud. Totale
entreprenad A
A. Behandling av förorenad jord.
j
PM daterrad 2006-03-1
15.

Ref. 119.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2006: Utvärdering aav anbud på ”Markanläggningse
entreprenad”, d
daterad 2006--04-27.

Ref. 120.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: PM
M avseende uttvärdering av anbud
på ”Laboratorrietjänster”, da
aterad 2007-0
06-05.

Ref. 121.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: PM
M avseende uttvärdering av anbud
på ”Mottagnin
ng av förorena
ade massor” från
fr södra BT Kemi-områdeet, daterad 200
07-0925.

Ref. 122.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2008: PM
M avseende uttvärdering av anbud
på ”GC-broarr”, daterad 200
08-01-14.

18.4..4
Ref. 123.

Kontrakt och avtal
Avtal mellan Länsstyrelsen
n i Skåne län och
o Svalövs ko
ommun om avvledning av av
vloppsvatten från BT-Kemiområd
det i Teckomattorp, daterat 1997-04-10.

Ref. 124.

Svalövs kom
mmun, 2005: B
Beställning av analystjänster. C Miljökoontroll för BT
T Kemi
Efterbehandliing, daterad 2
2005-06-20.

Ref. 125.

Banverket, Södra Banregio
onen, 2005: Tryckning
T
och förläggning avv ett stycken rör
r och
elkabel i Teck
komatorp, bdll 926, km 36+6
660. Daterat 2005-07-08.
2

Ref. 126.

Banverket, Södra
S
Banregiionen, 2005: Ledningsavtal, objektnr: 299009, daterat 200508-15.

Ref. 127.

Svalövs kom
mmun, 2005: Beställning: D Mark- och
h ledningsentrreprenad (Ve
eidekke
Skåne AB), daterad
d
2005-0
09-08.

Ref. 128.

Avtal rörande
e drift av dräne
eringssystem för BT Kemi- området,
o
dateerat 2006-01-0
01.

Ref. 129.

Avtal beträffa
ande överförin
ng av avlopps
svatten från BT
B Kemi- områ
rådet till Landskrona
avloppsrening
gsverk, datera
at 2006-01-01.
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Ref. 130.

Svalövs kommun, 2006: B
Beställning av bottenfaunaun
ndersökningarr. C, Miljökonttroll för
BT Kemi Efte
erbehandling, d
daterad 2006--04-11.

Ref. 131.

Entreprenadk
kontrakt Svalö
övs kommun – Oden Anlä
äggningsentreeprenad AB, daterat
d
2006-12-06.

Ref. 132.

enadkontrakt S
Svalövs komm
mun – Skansk
ka Sverige AB
B ,daterat 20
006-12Totalentrepre
06.

Ref. 133.

mmun, BT Ke
emi Efterbeha
andling, 2007
7: Tilldelning: Laboratorietjjänster
Svalövs kom
Södra områd
det. Tilldelningssbeslut, daterrat 2007-06-07
7.

Ref. 134.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2007: BT
B Kemi Efterb
rbehandling. MottagM
ning av uppb
bruten betong
g och asfalt frå
ån fd BT Kem
mi-området. B
Beställningsskrrivelse,
daterad 2007
7-09-28.

Ref. 135.

Svalövs kommun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2008: Beställning: Enntreprenad GC
C broar
BT Kemi, datterad 2008-02
2-14.

Ref. 136.

Avtal mellan Banverket o
och Svalövs kommun
k
avse
eende korsninngar av järnv
vägar i
anslutning tilll det s.k. norra
a BT Kemi- om
mrådet i Tecko
omatorp, daterrat 2008-04-04
4.

Ref. 137.

Svalövs komm
mun, Kommun
nstyrelsen, Sa
ammanträdesp
protokoll, 20088: Avtal mellan Banverket och Svalövs kommu
un avs korsniingar av järnvä
ägar i anslutnning till det s k norra
BT Kemi- om
mrådet i Teckom
matorp, datera
at 2008-04-14
4.

Ref. 138.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2008: Angående anntimonanalyse
er. Beställning av utredning
u
röran
nde analyser av
a antimon i jo
ord. E-mail da terat 2008-05-22.

Ref. 139

SKANSKA Sverige
S
AB, 20
008: Ref.: Ca
ancellation of the Recyclingg Contract be
etween
ATM and SKA
ANSKA from 6 th of Novemb
ber 2007, date
erat 2008-06-110.

Ref. 140.

BT Kemi Efte
erbehandling och Martinso
ons Träbroar AB,
A 2008: Bek
ekräftelse av beställb
ning av 2 st GC-fackverksb
G
broar av trä öv
ver Söderåsba
anan resp. Råååbanan till BT
T Kemi
efterbehandliing Teckomato
orp, Svalöv, daterad
d
2008-0
07-21.

Ref. 141.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2009: Mötesprotoko
koll, Möte ang
gående
övertagande av BT Kemis norra arbetso
område, datera
at 2009-01-155.
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18.4..5
Ref. 142.

Besiktningsprotoko
oll och intyg
g
FB Engineerring AB, 2006
6: Utlåtande över
ö
slutbesik
ktning, BT Keemi Efterbehandling,
Skede Förberedelse, D-Ma
ark- och rörled
dningsarbeten, daterat 20066-03-01.

Ref. 143.

FB Engineeriing AB, 2006: Utlåtande öv
ver garantibesiiktning, BT Keemi Efterbehandling,
Skede Förberedelse, D-Ma
ark- och rörled
dningsarbeten, daterat 20088-03-03.

Ref. 144.

Reinertsen, 2009:
2
Besiktn
ningsutlåtande
e med anledning av slutbeesiktning. Sluttbesiktning av marrkanläggning inom BT-Kem
mi Efterbehan
ndling, samt fför grundlägg
gningsarbeten för bro
b över Söde
deråsbanan oc
ch Rååbanan,, inklusive Bililaga 1 SB1-E
EL och
Bilaga 2 Ytsk
kiktsplan, date
erat 2009-11-17.

Ref. 145.

BT Kemi Efte
erbehandling. Skede Geno
onomförande, 2010. Utlåtannde avseende
e efterbesiktning oc
ch etabeleringsskontroll. Mark
rkanläggningse
entreprenad, ddaterat 2010-0
06-08.

Ref. 146.

Movement document for ttransboundary
y movements//shipments off waste (Anne
ex 1B)
(DK 005189, RGS 90), datterat 2010-07--08.

Ref. 147.

2
Besiktn
ningsutlåtande
e med anledn
ning av slutbbesiktning. BT
T Kemi
Reinertsen, 2011:
Efterbehandliing, Behandlin
ngsentreprena
ad, daterat 2011-01-24.

Ref. 148.

Sweco Enviro
onment, 2011
1. Besiktnings
sutlåtande med anledning aav garantibes
siktning
av utförandee
entreprenaden
n” Svalövs kommun projektt BT Kemi Eftterbehandlings
sentreprenad, Kontaktledningsarrbete för gån
ngbroar till norra BT Kem
mi-området”, daterat
d
2011-05-24.

Ref. 149.

Reinertsen, 2011.
2
Besiktniingsutlåtande med anlednin
ng av garantibbesiktning. Leverans
av 2 st GC-brroar över järnvväg, daterat 2011-06-07.

18.5 Detaljplan
nehandlinga
ar
Ref. 150.

Svalövs kom
mmun, Bo & B
Bygg, 2007: Underrättelse om utställninng av detaljpllan för
Teckomatorp
p 6:3 m.fl., date
erad 2007-11--09.

Ref. 151.

Svalövs kommun, Bo & B
Bygg, 2008: Utlåtande, Deta
aljplan för Tecckomatorp 6:3
3 m. fl.
(f.d. BT-Kemi) i Teckomato
torps samhälle
e, Svalövs kom
mmun, Skånee län, daterad
d 200804-02.

Ref. 152.

unfullmäktige, 2008: Detaljpllan, Teckomaatorp 6:3 m fl (f
( d BT
Svalövs kommun, Kommu
omatorp. Proto
okoll daterat 2008-04-28.
2
Kemi), Tecko
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Ref. 153.

Svalövs komm
mun, 2010: D
Detaljplan för Teckomatorp
T
6:3
6 m. fl. (fd B
BT-Kemi) i Tec
ckomatorps samhällle, Svalövs ko
ommun, Skåne
e län, planbes
skrivning. Lagaa kraft 2010-04-27.

Ref. 154.

Svalövs komm
mun, 2010: D
Detaljplan för Teckomatorp
T
6:3
6 m. fl. (fd B
BT-Kemi) i Tec
ckomatorps samhällle, Svalövs ko
ommun, Skåne
e län, plankartta. Laga kraft 2010-04-27.

18.6 Miljöutredningar
Ref. 155.

SWECO VIAK AB, 2004: BT Kemi, Sva
alövs kommun, Huvudstuddie, version 3, 200407-30.

Ref. 156.

AK AB, 2005: BT Kemi Eftterbehandling. Skede: Förbberedelser. Ko
ontrollSWECO VIA
program – Va
atten. PM date
erad 2005-04--12.

Ref. 157

SWECO VIAK AB, 2005: B
BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Förberredelser. Kom
mpletterande analyser av jordprovv, daterad 200
05-09-20.

Ref. 158.

AK AB, 2005:: BT Kemi Efterbehandling
E
g. Skede: Föörberedelser. ResisSWECO VIA
tivitetsmätnin
ngar – Resulta
at och 3D-mod
dell, daterad 20
005-10-17.

Ref. 159.

SWECO VIA
AK AB, 2005
5: BT Kemi Efterbehandlling. Skede: Förberedelse
er. PM
angående pro
ovtagningspro
ogram luftförorreningar, daterad 2005-10-224.

Ref. 160.

Flygfältsbyrån
n, 2005: BT
T Kemi Efterrbehandling. Skede: Förbeeredelser. Ra
apport.
Genomförand
de av provgtag
gning i föroren
nade områden
n, daterad 20005-11-05.

Ref. 161.

SWECO VIAK
K AB, 2005: B
BT Kemi Efterb
behandling. Skede: Förbereedelser. PM rö
örande
värdering av jordmassor,
j
d
daterad 2005-1
11-15.

Ref. 162

SWECO VIAK
K AB, 2005: B
BT Kemi Efterb
behandling. Skede: Förbereedelser. Provta
agning
av jord för tes
ster, daterad 2
2005-12-12.

Ref. 163.

SWECO VIAK AB, 2005: B
BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Förberredelser. Lukttundersökning nov. 2005. Delrapp
port över utförrda luktunders
sökningnar, daaterad 2005-12-12.

Ref. 164.

BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Förberredelser, Sane
eringsSWECO VIAK AB, 2006: B
s
m
mellan ämnen
n på norra omrrådet, dateradd 2006-04-21.
gränser och samvariation

Ref. 165.

SWECO VIAK AB, 2006: BT Kemi Efte
erbehandling. Skede: Förbeeredelser, Utrredning
rörande luftfö
öroreningar occh luktolägenh
heter inför pla
anerade efterbbehandlingsarrbeten.
Daterad 2006
6-07-30, komp
pletterad 2007
7-05-24.
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Ref. 166.

SWECO VIAK AB, 2007: B
BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Genom
mförande. Miljjökontrollplan – Jorrd. Daterad 20
007-05-31.

Ref. 167.

SWECO VIAK AB, 2007: B
BT Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Genom
mförande. Miljjökontrollplan – Lufft och vatten. D
Daterad 2007--05-31.

Ref. 168.

SWECO VIA
AK AB, 2007: PM angåend
de utsläpp tilll omgivningsluuft vid hanterring av
jordmassor in
nom Kemiras o
område i Hels
singborg, daterad 2007-11-330.

Ref. 169.

SWECO VIAK AB, 2007: BT Kemi Efte
erbehandling. Skede: Genoomförande. Ko
ompletterande unde
ersökning inom
m södra områd
det samt försllag till åtgärdeer – Lans Mek
kaniska
Verkstad AB. Daterad 200 7-12-04.

Ref. 170.

SWECO VIAK AB, 2007: P
PM, Preliminä
är, PM angåen
nde utsläpp tiill omgivningsluft vid
hantering av jordmassor
j
in
nom IPoS:s om
mråde i Helsing
gborg, dateradd 2007-12-07.

Ref. 171.

SWECO VIAK
K AB, 2008: P
PM, Metoder för
fö att minska utsläpp vid laggring av jordm
massor,
daterad 2008
8-01-28.

Ref. 172.

SWECO VIAK AB, 2008: P
PM, Utsläpp till
t omgivnings
sluft vid hanterring av jordmassor i
Landskrona, daterad 2008--02-01.

Ref. 173.

SWECO VIAK AB, 2008: P
PM, Utsläpp till
t omgivnings
sluft vid hanterring av jordmassor i
Landskrona, daterad 2008--02-15.

Ref. 174.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Kontrollp
program, Neddlagd deponii Källs
Nöbbelöv – la
akvattenkvalite
et och dräneriingsförhålland
den, daterat 20008-03-05.

Ref. 175.

Kemakta Kon
nsult AB, 200
08: Kemakta AR
A 2008-12, Antimon
A
vid B
BT Kemi i Tec
ckomatorp, daterad augusti 2008..

Ref. 176.

WSP Environmental AB, 2008: Extrak
ktionsmetoderr vid analys av antimon i jord,
daterad 2008
8-06-02.

Ref. 177.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Kartering och
h provtagning av sediment i dammen, datterad 2008-077-14.

Ref. 178.

ALS Scandin
navia AB, 200
08: Metallanalyser av jord med fokus ppå antimon, daterad
d
2008-08-12.
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Ref. 179.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi Efterbehan
ndling. Skedee: Genomförande. –
Norra områd
det, Provtagnin
ng och analy
ys av förorena
ad betong ochh tegel, PM daterat
d
2008-12-11.

Ref. 180.

Sweco Enviro
onment AB, 2
2009: Redovis
sning av försök med behanddling av dräne
eringsvatten med ozon, daterad 2
2009-03-30.

Ref. 181.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Teknisk besk
krivning av ozzonering för behandling
b
av
v klorerade äämnen i dräne
eringsvatten från BT Kemiområde
det, daterad 20
009-04-03.

Ref. 182.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökonsekv
vensbeskrivnin
ng av behand
dling av dräneringsvatten m
med ozon, daterad
d
2009-04-03, reviderad
r
200
09-06-11.

Ref. 183.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Lägesrapportt avseende u
undersökninga
ar och sanerin
ngsåtgärder innom södra om
mrådet
exklusive Lan
ns Mekaniska Verkstad, datterad 2009-05
5-13.

Ref. 184.

Sweco Enviro
onment AB, 20
009: BT Kemii Efterbehandlling. Skede: G
Genomförande
e. PM –
Angående rik
ktvärden för u
utsläpp av drä
äneringsvatten
n från BT Kem
miområdet till Braån,
daterad 2009
9-10-26.

Ref. 185.

Sweco Envirronment AB, 2010: Svalöv
vs kommun BT
B Kemi Efterrbehandling. Skede:
S
Genomförand
de. Södra omrrådet. Huvuds
studie avseende södra omrrådet, daterad
d 201002-12, rev. 20
011-01-27.

18.7 Saneringsskontroll
Ref. 186.

Svalövs komm
mun, BT Kem
mi Efterbehand
dling, 2006: Ko
ontroll/Provtaggning av testm
massor.
PM daterad 2006-11-28.
2

18.7..1
Ref. 187.

Miljökon
ntrollrapportter Norra o mrådet
Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 1 och 2 samt Extrasanering
E
1, daterad 20
008-0711.

Ref. 188.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 3, daterad 2008
8-07-11.
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Ref. 189.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 4, daterad 2008
8-07-18.

Ref. 190.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 5, daterad 2008
8-08-13.

Ref. 191.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 6, daterad 2008
8-08-21.

Ref. 192.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 7, daterad 2008
8-11-05.

Ref. 193.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 8, daterad 2008
8-12-02.

Ref. 194.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 9, daterad 2008
8-12-03.

Ref. 195.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 10
0, daterad 200
09-01-22.

Ref. 196.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Norra
N
område
et, Kampanj 11
1, daterad 200
09-06-03.

18.7..2
Ref. 197.

Miljökon
ntrollrapportter Landskrrona hamn
Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 1, daterad 2008-07-01.

Ref. 198.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 2, daterad 2008-07-01.

Ref. 199.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 3, daterad 2008-07-11.

Ref. 200.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 4, daterad 2008-07-17.

Ref. 201.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 5, daterad 2008-08-01.
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Ref. 202.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 6, daterad 2008-08-11.

Ref. 203.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 8, daterad 2008-11-06.

Ref. 204.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 7, daterad 2008-11-17.

Ref. 205.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 10, daterad 2008-12-03.

Ref. 206.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 9, daterad 2008-12-05.

Ref. 207.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Miljökontroll Landskrona
L
ha
amn, Kampan
nj 11, daterad 2009-05-12.

18.7..3
Ref. 208.

Resultattrapporter
Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Ka
ampanj 1 och 2 samt Extraasanering 1, daterad
d
2008-06-23.

Ref. 209.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Ka
ampanj 3 sam
mt Extrasanerinng 2, daterad
d 200807-23, revide
erad 2008-08-2
21.

Ref. 210.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 5, daterad 2008-08-115.

Ref. 211.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 4, daterad 2008-09-111.

Ref. 212.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 6, daterad 2008-09-112.

Ref. 213.

Sweco Envirronment AB, 2008: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 7 och 8,
8 daterad 20008-12-01.

Ref. 214.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 9 och 10,
1 daterad 20009-01-21.
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Ref. 215.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Sammanställlning analysre
esultat från Kam
mpanj 11, datterad 2009-066-05.

18.8 Omgivning
gskontroll
Ref. 216.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2006. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt april 2006, daterad
d
2006-006-28.

Ref. 217.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2006. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt oktober 2006, daterad 20006-12-05.

Ref. 218.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2007. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt juni 2007, da
aterad 2007-006-13.

Ref. 219.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2008. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et samt i Sva
alövsbäcken uppu
och ned
dströms gamla
la soptippen i Källs
Nöbbelöv. De
elrapport höste
en 2007, date
erad 2008-01-2
25.

Ref. 220.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2008. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et. Delrapport våren 2008, daterad
d
2008-0
06-04.

Ref. 221.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2008. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et. Delrapport hösten 2008, daterad 2008
8-12-01.

Ref. 222.

Sweco Envirronment AB, 2009: BT Kemi
K
Efterbeh
handling. Skedde: Genomfö
örande.
Rapport överr företagna mä
ätningar i omg
givningsluft, da
aterad 2009-022-24.

Ref. 223.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2009. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt våren 2009, daterad 20099-07-03.

Ref. 224.

Ekologgruppe
en i Landskron
na AB, 2009. Fältanteckning
gar från Braånn, utmed BT-K
Kemis
gamla fabriks
sområde, i Tecckomatorp, da
aterad 2009-07-13.

Ref. 225.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2009: Rapporteringg av luktstörningar i
Teckomatorp
p i samband m
med sanerings
sarbeten inom BT Kemiområådet under pe
erioden
april 2008 – april
a
2009, datterad 2009-11
1-20.

Ref. 226.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2010. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt hösten 2009
9, daterad 20110-01-04.

Ref. 227.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2010. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt våren 2010, daterad 20100-06-09.
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Ref. 228.

Ekologgruppe
en i Landskron
na AB, 2011. Bottenfaunan i Braån upp- och nedström
ms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Delrapporrt hösten 2010
0, daterad 20111-01-13.

Ref. 229.

SWECO Env
vironment AB, 2010: BT Ke
emi Efterbehan
ndling. Skedee: Förberedels
ser och
genomförand
de, Sammansställning av drrygt 5 års mä
ätningar i Tecckomatorp. Rapport
R
daterad 2010
0-10-15, rev. 2
2011-01-20.

Ref. 230.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 2011. Bottenfaunan
n i Braån upp-- och nedströms BT
Kemi-område
et i Teckomato
orp. Sammans
ställning 2006-2010, dateradd 2011-02-17..

Ref. 231.

SWECO Env
vironment AB, 2011: BT Ke
emi Efterbehan
ndling. Skedee: Förberedels
ser och
genomförand
de, Redovisniing av miljök
kontroll – Va
atten för perio
ioden april 2005
2
–
december 20
010, daterad 2
2010-11-10, re
ev. 2011-03-15
5.

18.9 Informatio
onsfrågor
Ref. 232.

Svalövs kom
mmun, BT Ke
emi Efterbehandling, 2003: Seminarium 26-27 mars 2003.
Sammanfatta
ande noteringa
ar samt kopiorr på presentattionsmaterial.

Ref. 233.

Svalövs kom
mmun, BT K
Kemi Efterbeh
handling, 200
07: Seminariuum 22 nov. 2007.
Sammanfatta
ande noteringa
ar samt kopiorr på presentattionsmaterial.

Ref. 234.

Svalövs kom
mmun, BT Kem
mi Efterbehan
ndling, 2011: Minnesanteck
M
kningar från erfarenhetsseminariu
um 2011-04-1
19.

0 Attitydund
dersökninga
ar
18.10
Ref. 235.

GfK Sverige AB, 2005: A
Attitydundersökning – Teck
komatorp, Rappport framtag
gen för
Svalövs komm
mun, daterad 2005-02-23.

Ref. 236.

GfK Sverige AB, 2007: Atttitydundersökn
ning – Teckom
matorp, Del 2,, Rapport fram
mtagen
för Svalövs kommun,
k
daterrad 2007-09-1
11.

Ref. 237.

GfK Sverige AB, 2009: Atttitydundersökn
ning – Teckom
matorp, Del 3,, Rapport fram
mtagen
för Svalövs kommun,
k
daterrad 2009-10-0
03.

18.11 Övriga handlingar
Nedanståe
ende referens
ser omfattarr dokument som
s
åberopas i rapporteen, men som
m inte
har framtag
gits inom ram
men för BT K
Kemi-projekte
et.
Ref. 238.

Ekologgruppe
en i Landskro
ona AB, 1986
6. Saxån-Braå
åns avrinninggsområde, En kunskapssamman
nställning, date
erad 1986.
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Ref. 239.

Ekologgruppe
en i Landskron
na AB, 1998. Bekämpnings
smedel i Saxån
ån-Braån 1988
8-1997.
Rapport på uppdrag
u
av Sax
axån Braåns va
attenvårdskom
mmitté, dateraad mars 1998.

Ref. 240.

Canadian Co
ouncil of Minissters of the Environment,
E
2002:
2
Canadiaan Sediment Quality
Q
Guidelines fö
ör the Protectio
on of Aquatic Life. Summary
y tables, updaate 2002.

Ref. 241.

Stjärne, Anna, 2004. Exa
amensarbete 20
2 p, Ekologiiska effekter ppå bottenfaun
na och
påväxtalger i Braån från f.d
d. BT-Kemiom
mrådet i Teckomatorp, vårenn och hösten 2003.
2

Ref. 242.

Öhrström, P., 2006: Transsport, sorption
n och nedbrytn
ning av fenoxxisyror. En stu
udie av
jord- och gru
undvattenprovver från norra området i f.d
d. BT Kemi-om
mrådet. Utförd
d inom
ramen för arb
betsmarknadsstöd.

Ref. 243.

Andersson, Å.
Å och Svenssson, M., 2007
7. Fytoremedie
ering – Att renna mark och växter.
Examensarbe
ete 30 poäng utfört vid Ekos
systemteknik, Lunds Teknisska Högskola.

Ref. 244.

Naturvårdsve
erket, 2007: B
Bedömningsgrrunder för sjö
öar och vatteendrag. Bilaga
a A till
Handbok 200
07:4.

Ref. 245.

Kemikalieinsp
pektionen, 20
008: Revision av riktvärden
n för växtskydddsmedel 200
07, maj
2008.

Ref. 246.

Naturvårdsve
erket, 2008. E
Efterbehandling av förorena
ade områden. Kvalitetsman
nual för
användning och hanterin
ng av bidrag
g till efterbeh
handling och sanering. Manual
M
efterbehandliing utgåva 4, 2
2008.

Ref. 247.

Johansson, E-L.,
E
Lindskog
venbro, N., 20
009: BT Kem
mi och miljökv
valitetsg, A. och Sv
målen. NGEA
A02, Lunds un
niversitet, HT0
08.

Ref. 248.

Ståhl-Gustafs
sson, K., Tryg
gg, J. och van Praagh, M., 2010:
2
Metodikk för provtagnin
ng och
analys av förrorenad betong
g och tedel - för
f ett resurssnålt omhändeertagande före
eorenat
byggmateriall. NCC Teknik
ik Geo/Anlägg
gning. Program för utveckl
klingsprojekt, daterat
d
2010-02-16.
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Disponering av
efterbehandlingsområdet
FÖRKLARINGAR

Söderåsbanan

Efterbehandlingsområde
Planerat saneringsområde

Br
aå
n

Slutligt saneringsområde
Transportväg
Tillfälligt upplag av förorenade massor
Upplag återfyllnadsmassor

F.d. dräneringsvattendamm

Besöksparkering
Ramp

P:\1224\1270093_BT Kemi_C\-200 GEO-OCH MILJÖDATABAS\SWECO GeoAtlas\SanrapNorra_BilagaEfterbehandlingsomr.WOR

Bro med gång- och cykelväg

Spolplatta

A

B
C

Pumpstation
Rååbanan

ANVISNINGAR

Hjultvätt

Koordinatsystem

Arbetsbodar

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

Utsiktsplats

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Efterbehandlingsområdet
SKALA

NUMMER

1:3 000 (A3)

Bilaga 1

BET

Schaktbottenkontroll
Översiktsritning av analysresultat
i schaktslänter och schaktbottnar
inom saneringsområde A, B och C
Jämfört med platsspecifikt
riktvärde (> 2 m)
FÖRKLARINGAR
Planerat saneringsområde
B3 SV

Uppmätta halter lägre än
platsspecifikt riktvärde (>2 m)

B2 SV
B5 SV

B4 SV
B1 SB

B2 SB

B6 SV
B3 SB

B1:1 SV

B7 SB
B4 SB

B14 SB

B7 SV

B9:1 SV
B5 SB

B6 SB

B12 SB

B10:4 SV

Uppmätta halter mellan
platsspecifikt riktvärde (>2 m)
och 2 x riktvärdet

B

Uppmätta halter mellan
2 x platsspecifikt riktvärde
(>2 m) och 5 x riktvärdet

B8 SV
A10 SV
A2 SV

A12 SV
A11 SV

A13:2 SV

A9 SV

A14 SV

A15 SV

A16 SV

A17 SV

A24 SV

B13 SB

B8 SB

A25 SV

Uppmätta halter över
5 x platsspecifikt riktvärde (>2 m)

B11 SB
B14 SV
B10 SB

P:\1224\1270093_BT Kemi_C\-200 GEO-OCH MILJÖDATABAS\SWECO GeoAtlas\SanrapNorra_BilagasaneringsomrABC.wor

A1 SV

A15 SB

A4:3 SV

A

A8 SB
A4 SB

A2 SB
A3 SV

A5 SB

A3 SB

A1 SB

A9 SB

A7 SB

A16 SB

A6:2 SV

A11:2 SB

A13:2 SB

A14 SB

A12:2 SB

A10:2 SB

B16 SB

A6 SB

A17 SB

A8:2 SV

A18 SB

A19 SB

A20 SB

C3 SV

A21 SB

B12 SV

A21:2 SV

A23:2 SV

B15 SB

A26:2 SV

B19:2 SB

B20:4 SB

C

B15:2 SV

B22:2 SB
A 28:2 SV
B25 SB
B13 SV

Schaktbottenprov saknas. Tidigare
provtagen schaktbotten/-slänt har
grävts bort vid kompletterande
sanering och ny schaktbotten har
ej provtagits.

C3 SB

B17:2 SB

B21:2 SB
A19:2 SV

C2:2 SV

B18:2 SB

B9 SB

B24:2 SB

B23 SB

B19:2 SV

C1:2 SV

C2 SB

C4 SV

B17:2 SV

B18:3 SV

C1 SB

ANVISNINGAR
Koordinatsystem

B16:2 SV

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

Dioxin

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

ng/kg TS*

Halt under PR

<1

<5

<10

<0,06

<400

Halt mellan PR och 2xPR

1-2

5-10

10-20

0,06-0,12

400-800

Halt mellan 2xPR och 5xPR

2-5

10-50

20-50

0,12-0,3

800-2000

Halter över 5xPR

>5

>50

>50

>0,3

>2000
*WHO-Ekvivalenter

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

M.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Kontrollytor
SKALA

NUMMER

1:1 000 (A3)

Bilaga 4

BET

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området

OMRÅDE D

OMRÅDE E

Provbeteckning

Nivå

Analysresultat för provpunkter utanför saneringsområde A, B och C

Djup under
slutlig m.y.

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

Dioxin

BILAGA 5

Antimon

Provbeteckning

Nivå

Djup under
slutlig m.y.

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

Dioxin

Antimon

26,8-25,7

3,1-4,2

<0,04

0,073

1,2

0,30

e.a.

e.a.

JW10

27,9

-1,7

e.a.

0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

0313

27,0-25,9

0,0-1,1

<0,04

0,080

1,7

0,086

e.a.

e.a.

JW10

27,1

-0,9

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

0314

27,2-26,2

0,7-1,7

<0,2

0,014

0,0029

<0,05

4,3

e.a.

JW10

25,6

0,6

e.a.

3,5

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

0315

27,9-26,3

4,1-5,7

<0,2

0,090

0,14

<0,05

e.a.

e.a.

JW10

22,6

3,6

e.a.

0,32

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW10

18,1

8,1

e.a.

C1

25,7

1,6

0,18

0,48

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C1

23,8-23,3

3,5-4,0

e.a.

0,19

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C2

23,8

4,3

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

OMRÅDE D

0312

<0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Medelhalt

(1,2)

2,3

(12)

(4,0)

(810)

-

e.a.

UCLM95

-

6,8

-

-

-

e.a.

22,3

5,8

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

NO1

25,1

3,4

<0,03

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

C3

26,0-24,1

5,5-7,4

e.a.

1,7

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

NO2

27,6

4,4

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C3

23,0

8,5

0,49

0,086

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

NO2

22,6

9,4

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

24,9

4,8

<0,03

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C8

22,9-21,5

6,8-8,2

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

NO3

25,7

10,2

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

NO3

24,8

11,1

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

C8

20,9-19,9

8,8-9,8

e.a.

0,15

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

265-471

24,9

24,9

0,15

0,0040

e.a.

e.a.

e.a.

Dammen 1

25,5-25,1

3,4-3,8

0,33

<1

0,82

<0,05

1300

e.a.

61

S1

27,4-26,4

4,8-5,8

<0,03

0,11

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Dammen 2

25,5-25,1

2,0-2,4

<0,23

<1

0,48

<0,05

730

49

JW2

26,9

6,1

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW2

25,9

7,1

1,4

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW3

28,0

0,5

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW3

27,5

1,0

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW6

25,6

6,4

<0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW6

25,3

6,7

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW6

20,8

11,2

e.a.

0,19

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW9

27,2

2,3

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW9

26,7

2,8

<0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW9

25,2

4,3

e.a.

1,1

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

OMRÅDE
SÖDER

C8

OMRÅDE
ÖSTER

C2

S1

25,4

6,8

0,20

0,080

e.a.

e.a.

e.a.

S2

28,2-25,9

0,4-2,7

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

S2

27,2

1,4

e.a.

0,083

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Massupplag

28,5

0,5-5,0

7,6

7,2

3,5

0,40

e.a.

2,1

Dioxin

FÖRKLARINGAR
Halter anges i mg/kg TS, för dioxin dock i ng/kg TS (WHO TEQ). Djup anges i meter.
Analys av antimon har endast redovisats för de prov som uppslutits med aqua regia.
e.a. = ej analyserat. m.y. = markyta.

JW11

27,0

6,7

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW11

24,5

9,2

e.a.

0,12

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW12

27,0

0,5

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW12

26,2

1,3

<0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW12

23,5

4,0

e.a.

2,4

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW13

19,5

7,7

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

JW14

25,5

0,5

<0,2

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Halt under PR

<1

<5

<10

<0,06

<400

JW14

25,0

1,0

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Halt mellan PR och 2xPR

1-2

5-10

10-20

0,06-0,12

400-800

Jämförelse har gjorts med platsspecifika riktvärden (PR), djup > 2 m.

JW15

17,8

9,5

e.a.

<0,22

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Halt mellan 2xPR och 5xPR

2-5

10-25

20-50

0,12-0,3

800-2000

Provgrop2

27,7-26,2

2,1-3,6

e.a.

1,0

0,28

<0,03

e.a.

e.a.

Halt över 5xPR

>5

>25

>50

>0,3

>2000

Sediment dammen

25,5-25,3

0,0-8,7

0,57

0,2

1,2

<0,1

190

e.a.

Medelhalt

0,30

0,45

(0,73)

(0,090)

(560)

(55)

UCLM95

-

0,50

-

-

-

-

10

5,4

0,024

e.a.

e.a.
e.a.

0316

28,2-24,9

-3,5 - -0,2

<0,04

0317

28,1-25,0

0,3-3,4

1,49

8,1

0,70

<0,05

86

0321

27,7-26,2

0,0-1,5

0,11

0,19

1,2

<0,05

65

e.a.

0322

28,3-27,2

2,1-3,2

4,1

0,50

0,71

<0,05

100

e.a.

0323

28,1-27,4

1,4-2,1

2,8

12

66

24

3000

e.a.

0324

27,8-26,3

4,1-5,7

<0,04

0,092

0,86

<0,01

e.a.

e.a.

C5

23,7-25,0

5,6-4,3

e.a.

1,1

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C5

24,0

5,3

e.a.

2,6

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C6

28,2-26,3

5,8-7,7

e.a.

0,14

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C6

24,8

9,2

e.a.

3,0

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C6

23,7

10,3

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C7

25,6-23,8

4,0-5,8

1,0

0,49

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C7

22,8

6,8

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

C7

21,2

8,4

e.a.

<0,45

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW7

27,3

1,6

e.a.

0,47

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

JW7

25,3

3,6

e.a.

0,96

e.a.

e.a.

e.a.

e.a.

Provpunkter - ej sanerade
områden
Översiktsritning av analysresultat i
provpunkter inom det norra området,
från år 1992 och framåt.
Jämfört med platsspecifikt
riktvärde (> 2 m)
FÖRKLARINGAR
Efterbehandlingsområde
JW15

JW14

Slutligt saneringsområde

C8

JW6

Område för tillfälligt massupplag

NO3

Urschaktat område för ny damm
0313
0312

JW13

0314

C3

JW10

JW12
0315
C2

Dammen 1

0317
C5

JW11

0324

JW7
0323

265-471

NO1

Uppmätta halter mellan
platsspecifikt riktvärde (>2 m)
och 2 x riktvärdet

C

Uppmätta halter mellan
2 x platsspecifikt riktvärde
(>2 m) och 5 x riktvärdet

C7

C6
Massupplag
JW3

JW9

S1

Provgrop2
JW2

0322

0321

Uppmätta halter lägre än
platsspecifikt riktvärde (>2 m)

NO2

B

A

0316

C1
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Sediment
Dammen 2 dammen

Uppmätta halter över
5 x platsspecifikt riktvärde (>2 m)
ANVISNINGAR
Koordinatsystem

S2

System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

Fenoxisyror

Klorfenoler

Klorkresoler

Dinoseb

Dioxin

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

ng/kg TS*

Halt under PR

<1

<5

<10

<0,06

<400

Halt mellan PR och 2xPR

1-2

5-10

10-20

0,06-0,12

400-800

Halt mellan 2xPR och 5xPR

2-5

10-50

20-50

0,12-0,3

800-2000

Halter över 5xPR

>5

>50

>50

>0,3

>2000
*WHO-Ekvivalenter

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Provpunkter - ej sanerade områden
SKALA

NUMMER

1:2 000 (A3)

Bilaga 6

BET

Maximalt schaktdjup
Maximala schaktdjup inom
saneringsområde A, B och C
Jämfört med ursprunglig marknivå

FÖRKLARINGAR
Schaktat djup (meter under markytan)
0-1m

B

1-2m
2-3m
3-4m
4 -5 m
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5-6m

A

C
ANVISNINGAR
Koordinatsystem
System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Maximalt schaktdjup
SKALA

NUMMER

1:1 000 (A3)

Bilaga 7

BET

Markytans nivå efter
avslutande markarbeten
FÖRKLARINGAR
Nivå markyta (m)

+36
+34
+32
+30
+28

4

+26

Himmelslunden

+24

Bro med gång- och cykelväg

30
30

3

30

Ritningen är baserad inmätningar
utförda av ODEN år 2009 efter
avslutande markarbeten.
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30

Damm

1

30

ANVISNINGAR

30

Koordinatsystem
System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70
BET

2

30

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

GRANSKNINGSHANDLING
Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Markytans nivå efter avslutande markarbeten
SKALA

NUMMER

1:2 500 (A3)

Bilaga 8

BET

Volym tillförda massor

Volym borttagna massor

Område 1: 117 000 m3

Område 1:

39 000 m3

Område 2:

8 000 m3

Område 4:

71 000 m3

Område 3:

9 000 m3

Nivåskillnad mellan maximalt
schaktdjup och efter avslutande markarbeten
FÖRKLARINGAR
Sanerade områden
Nivåskillnad markyta (m)

+8
+6
+4

> +0 = höjd markyta
< +0 = sänkt markyta

+2

ekvidistans 1 m

+0
-2

4

-4
-6
Nivåer maximalt schaktdjup baseras på inmätningar av Asklunds mätteknik (år 2008-2009)
Marknivå före sanering baseras på följande
inmätningar:
Område 1:

Asklunds mätteknik (år 2007) och
ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 2:

ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)
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3

Område 3-4: Asklunds mätteknik (år 2005)
Marknivå efter avslutande markarbeten baseras
på följande inmätningar:

1

Område 1-4: ODEN (år 2009, efter avslutande
markarbeten)

ANVISNINGAR
Koordinatsystem
System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

2
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Nivåskillnad maxschaktdjup och slutlig markyta
SKALA

NUMMER

1:2 500 (A3)

Bilaga 9

BET

Nivåskillnad mellan markytan
före sanering och efter avslutande markarbeten
FÖRKLARINGAR
Sanerade områden
Nivåskillnad markyta (m)

+8
+6

> +0 = höjd markyta
< +0 = sänkt markyta

+4

ekvidistans 1 m

+2
+0

4

-2
-4
-6
Marknivå före sanering baseras på följande
inmätningar:
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3

Område 1:

Asklunds mätteknik (år 2007) och
ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 2:

ODEN (år 2009, innan avslutande
markarbeten)

Område 3-4: Asklunds mätteknik (år 2005)
Marknivå efter avslutande markarbeten baseras
på följande inmätningar:

1

Område 1-4: ODEN (år 2009, efter avslutande
markarbeten)

ANVISNINGAR
Koordinatsystem
System i plan: RT90 5.0 gon 0:-15
System i höjd: RHB70

2
BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

Svalövs Kommun
SWECO Environment AB
Hans Michelsensgatan 2
Box 286, 201 22 Malmö
Tel 040-16 70 00
Fax 040-15 43 47

UPPDRAG NR

RITAD AV

KONSTRUERAD

GRANSKAD

1270092600

K.Johansson

K.Johansson

P.Englöv

DATUM

ANSVARIG

Malmö, 110810

BT Kemi Efterbehandling
Skede: Genomförande
Norra området
Nivåskillnad före sanering och slutlig markyta
SKALA

NUMMER

1:2 500 (A3)

Bilaga 10

BET

