BT Kemi Efterbehandling

Saneringen av det
norra området

D

en 20 oktober 1975 var stämningen hätsk i Folkets hus i Teckomatorp.
Invånarna hade samlats för att konfrontera ledningen för BT Kemi, den
växtgiftsfabrik som slagit sig ner på orten tio år tidigare. Det var inte
första gången någon kritiserade företaget, men den här gången skulle bli annorlunda. Den här gången lyckades företagsledningen inte slingra sig undan
anklagelserna, utan tvingades erkänna att man grävt ner vad de benämnde som
”harmlöst organiskt material” på fabriksområdet. När en grävskopa några dagar
senare fiskade upp tunna efter tunna med giftigt avfall var skandalen ett faktum.
Drygt tre decennier senare, den 6 december 2009, hölls invigningsceremonin
för det nyskapade strövområde som anlagts på platsen. Ceremonin satte också
punkt för det mångåriga arbetet med att sanera den norra delen av det före
detta BT Kemi-området. En ödslig, vildvuxen markplätt hade förvandlats till ett
grönskande naturområde med slingrande stigar och böljande kullar och Teckomatorp hade tagit att steg mot att tvätta bort BT Kemi-stämpeln.
Denna broschyr är framtagen som en del av informationsarbetet i saneringsprojektet BT Kemi Efterbehandling, som drivs med Svalövs kommun som huvudman. Syftet är att sprida kunskap och information om saneringen av det norra
området till allmänheten. För utan medborgarnas förståelse och stöd kan ett av
projektets främsta mål inte uppfyllas – att bilden av och attityderna till Teckomatorp ska förändras så att orten inte längre är belastad av BT Kemi.
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Sveriges första miljöskandal
Inget av detta fick dock någon större uppmärksamhet till
en början. Man var van vid att industrier luktade och det
sågs som något man fick acceptera om man ville behålla
arbetstillfällena.
1971 köpte Kemisk Værk Køge A/S i Danmark växtgiftsproduktionen och bildade BT Kemi. Fabriksledningen förblev dock densamma och fabriken fick ligga kvar i
Teckomatorp.
Men missnöjet bland ortsbefolkningen började växa och
till slut bestämde sig några grannar för att starta en namninsamling mot företaget. En av dem var Monica Nilsson,
som så småningom skulle komma att bli proteströrelsens
frontfigur.
1965 flyttade företaget Bönnelyche & Thuröe sin produktion av växtbekämpningsmedel från Malmö till en nedlagd sockerfabrik i Teckomatorp. Föga anade invånarna i
det lilla landsbygdssamhället att det skulle bli början på
Sveriges första miljöskandal.
Sockersaftfabriken, som hade legat i Teckomatorp sedan
sekelskiftet, lades ner i början av 1960-talet. Därmed försvann en av ortens viktigaste arbetsgivare. Bönnelyche &
Thuröes flytt var därför ett välkommet besked.
Det dröjde dock inte länge innan de första klagomålen
började komma. Folk tyckte att Braån, som rinner längs
med fabriksområdet, hade börjat lukta illa och trädgårdsmästare nedströms fabriken hade fått sina odlingar förstörda när de vattnat med åvattnet. Det kunde också lukta
ganska kraftigt i byn när vinden låg på från fabrikens håll
och det kom rapporter om barn med eksem och andningssvårigheter.
4

Det började gå rykten om nergrävda gifttunnor på fabriksområdet. Till en början förnekade BT Kemi allt,
men hösten 1975 uppdagades ett flertal nergrävda tunnor
med föroreningar från växtgiftsproduktionen. Efterhand
som händelsen fick mer och mer uppmärksamhet i medierna dök även historier upp om förfalskade analysprotokoll och utsläpp av förorenat vatten i Braån. Skandalen
var ett faktum.
Kritiken i medierna var hård såväl mot företaget som
mot de myndigheter som man menade borde ha gripit in
tidigare. Samtidigt hävdade både fabriksledningen och
de anställda att kritiken var överdriven. Med löften om
förbättrade rutiner fick BT Kemi lov att fortsätta produktionen.
Ett par år senare var det dock dags igen. Ytterligare
hundratals nergrävda tunnor hittades på området och
denna gång innehöll en del av dem rena gifter. Detta trots
att man från fabrikens sida hade försäkrat att alla tunnor

redan hade grävts upp. Regeringen beslutade om produktionsstopp och 1978 sattes företaget i konkurs. Därmed
föll ansvaret för området på staten och länsstyrelsen påbörjade en sanering av mark och byggnader.
Den 22 februari 1979 sprängdes huvudbyggnaden. Rivningsmassorna och en del förorenade massor från det

södra området lades på det norra området. Där skulle
föroreningarna enligt experterna tvättas ur av regnvatten
inom tre till fem år. När det södra området förklarats färdigsanerat såldes fastigheterna där vidare till privata företagare, som kunde skapa nya arbetstillfällen. BT Kemihistorien, trodde man, var nu över.
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”Jag har aldrig velat ge upp”
Monica Nilsson är född och uppvuxen i Teckomatorp.
När hon var liten såg hon sin farfar gå till jobbet på sockersaftfabriken och som nygift flyttade hon tillsammans
med sin man in i en nybyggd villa ett stenkast därifrån.
Men att hennes namn skulle bli synonymt med den lilla
byn och kampen mot BT Kemi hade hon väl aldrig kunnat ana.
– Det var inget jag själv eftersträvade. Men olika omständigheter spelade in och gjorde att det blev så.
Det hela började med att hennes son, Joachim, fick besvär med andningen. Till en början trodde Monica och
hennes man att det var sonens allergi som hade blivit värre, men efter ett tag började de ana att det kunde
ha något att göra med BT Kemi-fabriken.
– Hade det inte varit för att folk blev
dåliga av det hade man kanske inte
reagerat. Det luktade ju hemskt,
men det var först när vi insåg att
det kunde vara skadligt som vi
kände att vi måste göra något.
Monicas kamp ledde till slut
till att fabriken stängdes ner
och byggnaden revs. Men
innan dess hann det bli många
tidningsintervjuer, brev till
myndigheterna och sömnlösa
nätter.
– Jag var hemmafru på den tiden. Annars hade jag aldrig vare sig hunnit eller

orkat med allt som det medförde. Men jag har aldrig velat ge upp eller ångrat att jag engagerade mig.
Efter rivningen sanerade länsstyrelsen fabriksområdet
och invånarna i den lilla byn hoppades att det skulle vara
slutet på BT Kemi-historien. Efter hand som tiden gick
började man dock inse att det fortfarande fanns stora
mängder föroreningar på området och att något behövde
göras. Men det var med blandade känslor som teckomatorpsborna tog emot beskedet om att ett nytt saneringsprojekt skulle inledas.
– Det fanns de som tyckte att man borde låta föroreningarna ligga kvar där de var. Men för mig var det någonting
jag hade hoppats på i många år. Samtidigt var
man förstås lite orolig för att det skulle
börja lukta när de grävde för den lukten väcker så många minnen.
Men när arbetena väl satte igång
tyckte Monica ändå att det
kändes som att lukten den här
gången stod för något positivt. Den här gången var det
bara tillfälligt och dessutom
visste hon att det skulle leda
till något bättre för orten.
– Idag tror jag att folk är glada
över att det är gjort och nöjda
med resultatet. Området har blivit
jättefint och jag vet många som tar
sina dagliga promenader där.
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BT Kemi-området
BT Kemi-området ligger nordväst om Teckomatorps
tätort i västra Skåne. Området består av två delar, som
skiljs åt av Rååbanan – det norra respektive det södra
området.
På det södra området låg under 1960- och 1970-talen
BT Kemis fabrikslokaler. Här producerades växtbekämpningsmedel och såväl råvaror som färdiga produkter lagrades inom området.

BT Kemis fabriksområde (röd) låg intill
Braån (blå). Järnvägsspår (grön) mot
Åstorp och Helsingborg avgränsade
det norra området mot söder och öster.
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Det norra området användes på BT Kemis tid främst
för behandling av avloppsvatten och deponi av förorenade massor. Området avgränsas mot norr av Braån
och mot öster av Söderåsbanan och omfattar en yta av
cirka 6 hektar (60 000 m2).
Rååbanan: Järnvägen mellan Helsingborg och Eslöv
Söderåsbanan: Järnvägen mellan Åstorp och Teckomatorp
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Vägen till projektet
Medan det södra området ansågs vara fritt
från föroreningar var det norra området
flera år efter länsstyrelsens sanering fortfarande kraftigt förorenat. En bentonitskärm
hade lagts ner i jorden för att förhindra att
gifterna spreds till Braån och via ett dräneringssystem samlades grundvattnet från
området upp för att sedan pumpas vidare
till reningsverket i Landskrona.

Kommunfullmäktige

Pumpningen var kostsam och från början
bara tänkt att pågå i några år. Men i mitten
av 1990-talet innehöll dräneringsvattnet
fortfarande så höga föroreningshalter att
det inte gick att släppa ut i Braån. Dessutom hade man upptäckt att bentonitskärmen
inte fungerade och därmed inte utgjorde
något ordentligt skydd för Braån.
Därför inledde Svalövs kommun diskussioner med Naturvårdsverket för att få till
stånd en slutgiltig sanering av det före detta
BT Kemi-området. Efter fem års förhandlingar hade man nått fram till en överenskommelse. Den innebar att Naturvårdsverket skulle finansiera upp till 95 procent av
projektet mot att Svalövs kommun stod för
de resterande kostnaderna samt påtog sig
huvudmannaskapet.
Bentonit är en vulkanisk lera, som bland
annat används för tätning i tunnlar.
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BT Kemi-styrelsen

Kommunstyrelsen

Projektchef

Projektledning

Konsulter

Entreprenörer

Projektorganisationen
För att hantera huvudmannaskapet tillsatte kommunen en särskild
styrelse. Kommunchefen utsågs som högste ansvarige tjänsteman
till projektchef medan det dagliga arbetet sköttes av projektledningen, som bestod av 2-3 personer. Under projektets gång upphandlades sedan olika konsulter och entreprenörer, som skulle stå för
sakkunskapen och det fysiska arbetet ute på själva området.

”Vi var tvungna att göra något”
Karl-Erik Kruse har suttit i kommunstyrelsens
presidium i tjugo år. 1992 tillträdde han
som vice ordförande. Då hade drygt tio
år gått sedan länsstyrelsen sanerade BT
Kemi-området. Fortfarande pumpades
emellertid dräneringsvatten från området till reningsverket i Landskrona.
– Men vid den tiden var det inte tal
om att Svalövs kommun skulle gå in
och ta ansvar för området. Vår hållning
var istället att det var statens ansvar att
se till att det sköttes som det skulle och att
området så småningom blev rent.
Den inställningen omvärderades dock några år senare.
1997 gjorde länsstyrelsen en utredning vars syfte var att
undersöka om man kunde sluta pumpa dräneringsvattnet
till Landskrona. Utredningen visade att föroreningshalterna i vattnet inte hade sjunkit som förväntat utan fortfarande var mycket höga.
– När kommunen fick kännedom om detta insåg vi att vi
var tvungna att göra något. För att inte Teckomatorp för
all framtid skulle vara förknippat med BT Kemi-skandalen
krävdes det att kommunen engagerade sig och arbetade
mer aktivt med frågan.
Sagt och gjort. Kommunen började genom att ta kontakt
med dåvarande landshövdingen, Bengt Holgersson. Man
framförde sin åsikt att något behövde göras åt föroreningarna på det norra området – en åsikt som inte var
alltför svår att få gehör för.
– Bengt Holgersson förstod direkt vad vi pratade om.
Han kände väl till historien och insåg att BT Kemi fort-

farande utgjorde ett hinder för orten trots att
det gått över tjugo år sedan de första tunnorna grävdes upp.
Det som istället blev ett problem var
att hitta ett sätt att finansiera projektet. Kommunen uppvaktade Miljödepartementet och Naturvårdsverket, men eftersom det vid den
tiden inte fanns några statliga medel
avsatta för den typen av projekt var
det inte självklart var pengarna skulle
komma ifrån.
Men mot slutet av 1990-talet tog regeringen
fram en plan för hur man skulle handskas med förorenade
områden och man beslutade att avsätta riktade medel för
att sanera gamla industriområden. Genom dessa kunde
staten stå för huvuddelen av finansieringen av projektet.
Motkravet var att kommunen skulle ta på sig huvudmannaskapet för detsamma.
– Det fanns en viss oro inom kommunen för att man
skulle ta på sig ett så här omfattande projekt. Det är ju ett
väldigt stort åtagande för en så liten kommun.
Men när Svalövs kommun och Naturvårdsverket väl nådde fram till en överenskommelse rådde det inga tvivel
om vad som måste göras.
– Det har hela tiden funnits en bred politisk enighet i
Svalövs kommun om att projektet ska genomföras. Det
står också klart för oss att kommunens kostnader för
projektet med råge vägs upp av de vinster det innebär
för Teckomatorp och därmed Svalövs kommun att bli av
med BT Kemi-stämpeln.
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Huvudstudien
Under åren 2002-2004 genomfördes en huvudstudie för
BT Kemi-området. Syftet var att bedöma föroreningssituationen samt att ta fram åtgärdsförslag för det fortsatta
arbetet.
Studien visade att huvuddelen av föroreningarna fanns
på det norra området där de till stor del var koncentrerade
till tre delområden (A-C). Eftersom det södra området
hade sanerats av länsstyrelsen bedömdes det vara avsevärt mindre förorenat än det norra. Även där identifierades dock ett par mindre områden med höga föroreningshalter (D-E).

att föroreningarna skulle reduceras med 80 procent av
föroreningarna. Dessutom skulle föroreningshalterna i
dräneringesvattnet sjunka så att de sammanlagt uppgick
till maximalt 100 μg/l. För hela projektet formulerades
också övergripande mål, som skulle styra arbetet.

Under huvudstudien definierades även målen för projektet. För själva saneringen togs mätbara åtgärdsmål fram.
För jord ner till två meters djup var dessa uttryckta som
haltmål för fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb samt dioxin. För djupare jordlager sattes som mål

Övergripande mål
• Området skall efterbehandlas på ett sådant sätt att
det efter efterbehandling inte utgör någon risk för
omgivningen och kan användas på ett ändamålsenligt sätt.

• Ett viktigt delmål i projektet är att bilden av och attityderna till orten Teckomatorp skall förändras på
ett sådant sätt att orten inte längre är belastad av
BT Kemi.

• Lakvattenpumpning till Landskrona skall upphöra
efter genomförd efterbehandling och återställning.

• Markområdet skall efter genomförd efterbehandling
användas till naturområde samt område för kontors- och industrilokaler.

• Projektet skall öppna upp för vetenskaplig forskning
av såväl miljömässig, teknisk, medicinsk samt social karaktär.
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• Efterbehandlingen m.m. skall vara ett föredöme för
framtida projekt.

Ämnena
De huvudsakliga föroreningarna på området kunde delas
upp i tre kategorier utifrån deras roll i produktionen av
bekämpningsmedel på BT Kemi:
• Tillverkade bekämpningsmedel
• Råvaror för tillverkning och formulering
• Biprodukter och nedbrytningsprodukter
Nedan beskrivs några av de vanligast förekommande
föroreningarna inom BT Kemi-området.

Fenoxisyror
BT Kemi producerade fenoxisyror för bekämpningsmedel av så kallad hormoslyrtyp. Fenoxisyror förekommer
också som nedbrytningsprodukter. Kan vara giftiga för
människor och djur, men används framför allt som växtbekämpningsmedel.

Klorfenoler
Användes bland annat för att producera fenoxisyror och
förekommer också som nedbrytningsprodukter. Klorfenoler kan akut ge kloracne. På längre sikt kan de leda
till påverkan på lever och blodkroppar. Vissa former är
mycket giftiga för vattenlevande djur.

Klorkresoler
Användes vid framställning av bekämpningsmedel och
förekommer också som nedbrytningsprodukter. Klorkresoler är frätande vid höga koncentrationer och är också
mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Dinoseb
Ett kraftigt växtbekämpningsmedel, som även är mycket
giftigt för människor och djur. BT Kemi producerade under en period dinoseb i lokalerna i Teckomatorp och det
har förekommit i ren form i marken på området. Medlet
förbjöds i slutet av 1970-talet.

Dioxin
Är en möjlig biprodukt vid framställning av fenoxisyror,
men också vid förbränning av vissa kemikalier. Dioxin är
mycket giftigt och bevisat cancerframkallande.

Antimon
BT Kemi använde antimontriklorid som katalysator vid
produktionen av bekämpningsmedel. Antimon är en giftig halvmetall och har hittats i jorden på området. Till
skillnad från de övriga föroreningarna är antimon ett
icke-organiskt ämne.

Hormoslyr var ett växtbekämpningsmedel som användes för ogräsbekämpning längs banvallar samt för flygbesprutning inom skogsbruket. Det bestod av samma
fenoxisyror som det ökända avlövningsmedlet Agent
Orange, som USA använde under vietnamkriget. Förutom fenoxisyror innehöll medlet även biprodukten dioxin,
som är mycket giftigt för människor. Det ledde till att folk
drabbades i samband med flygbesprutningarna. Hormoslyr förbjöds i Sverige i slutet av 1970-talet.
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Föreberedelseskedet
Som i alla större projekt fanns det en hel del förberedande arbeten som måste klaras av innan själva genomförandet kunde inledas. Dessa inkluderade bland annat
upphandling av konsulter, projektering och upprättande
av förfrågningsunderlag för entreprenader. Dessutom genomfördes en riskanalys för projektet, där man analyserade vad som kunde gå fel och vad konsekvenserna i så
fall skulle bli.

Man var i ett tidigt skede medveten om att det skulle krävas stora mängder jordmassor för återfyllnad av området.
Därför började kommunen redan under förberedelseskedet samla in överskottsmassor från olika markentreprenader inom närområdet. Massorna, som var rena från
föroreningar, lades på markområdet öster om det norra
området. På det sättet riskerade de inte att förorenas av
BT Kemi-ämnen under saneringen.

Under förberedelseskedet förbättrades även dräneringssystemet, som omslöt det norra området. Det hade varit
i drift sedan slutet på 1970-talet och det fanns tydliga
tecken på att systemet inte längre fungerade tillfredsställande. I samband med att den nya pumpstationen togs i
bruk överfördes även driftsansvaret från länsstyrelsen till
kommunen.

Beslutet att samla på sig jordmassor skulle visa sig vara
klokt, inte minst med tanke på att mängderna jord som
bortforslats från området under saneringen skulle komma att bli betydligt större än beräknat. Genom att vara
framsynt och samla på sig massor under projektets gång
kunde man minska kostnaderna för att skapa det nya området avsevärt.

Riskanalys
Risk analyseras utifrån en kombination av sannolikheten för och konsekvensen av en given händelse.
I projektriskanalysen identifierades
en riskhändelse med hög sannolikhet och stora konsekvenser och fyra
riskhändelser som var något mindre
sannolika men vars konsekvenser
bedömdes som stora.
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De fem största identifierade riskerna var:
1. Felaktig bedömning av olika
ämnens utbredning
2. Felaktig bedömning av jordmaterialets fysikaliska och kemiska
egenskaper

3. Överklagan av tillstånd
4. Felaktig eller bristfällig information till projektdeltagarna
5. Avslag på bidragsansökningar
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Saneringen
Vid upphandlingen av saneringsentreprenaden tillämpades prekvalificering. Nio företag bjöds in till den slutliga
anbudsgivningen, som vanns av Skanska Sverige AB.
Den behandlingsmetod som entreprenören hade föreslagit innebar att de förorenade jordmassorna grävdes upp
och skickades till en behandlingsanläggning för termisk
desorption. De behandlade massorna skulle sedan vara
rena nog att återanvändas som anläggningsjord.
Saneringsarbetet inleddes under december 2006 med en
testsanering. Det innebar att cirka 2 000 ton jord transporterades med lastbil för behandling på underentreprenören
RGS90:s anläggning i Stigsnäs, Danmark. Det visade sig
dock att RGS90 hade svårt att uppfylla behandlingskraven, vilket medförde att Skanska bröt avtalet och istället
fick söka efter en annan underentreprenör.
Det beslutades att den förorenade jorden skulle transporteras med lastbil till Landskrona hamn. Där skulle jorden
lastas på båt för att transporteras vidare till en behandlingsanläggning i Rotterdam, Nederländerna.

Prekvalificering innebär att företag
bjuds in att ansöka om att få lämna
anbud på uppdraget. Därefter används på förhand angivna urvalskriterier för att välja ut ett antal av
dessa som faktiskt får lämna anbud.
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Schaktningen och transporterna påbörjades under april
2008, men när den första lasten anlände till anläggningen
konstaterade de där att antimonhalterna var högre än vad
som hade uppgivits. Det visade sig att analysmetoden
för antimon i Sverige skilde sig från den standard man
använde i Nederländerna och att halterna i själva verket
överskred den nivå som myndigheterna där godkänt.
Ännu en gång tvingades entrerenören söka efter en ny
mottagare för jordmassorna och valet föll slutligen på
Bilfinger Berger i Bremen, Tyskland. Saneringsarbetet
återupptogs under juli 2008 och kunde därefter genomföras i elva kampanjer, där den sista kampanjen genomfördes under april 2009.
Under arbetets gång insåg man att mängden föroreningar
var betydligt större än beräknat. Detta gjorde att saneringsarbetet fördröjdes något då man var tvungen att söka
utökade exporttillstånd. Den ursprungliga ansökan avsåg
45 000 ton jord medan den slutgiltiga mängden som sändes till Bremen landade på cirka 77 000 ton.

Termisk desorption innebär att
jordmassorna först värms upp till
cirka 480° C, vilket gör att föroreningarna förångas. Därefter förbränns dessa vid en temperatur på
cirka 875° C.

Antimon (Sb) är ett halvmetalliskt
grundämne, som BT Kemi använde som katalysator i delar av produktionen. Eftersom det är ett ickeorganiskt ämne försvinner antimon
inte vid termisk desorption.

Dubblerade mängder
Innan saneringen inleddes förväntade man
att 45 000 ton jord skulle avlägsnas från
området. Denna jord förväntades innehålla
cirka 3 000 kg föroreningar.
När det norra området var färdigsanerat hade emellertid närmare 80 000 ton
jord schaktats och transporterats till förbränningsanläggningen i Tyskland. Även
mängden föroreningar som bortförts från
området var betydligt större än förväntat.
Ungefär 7 800 kg fenoxisyror, klorfenoler
och klorkresoler har avlägsnats. Därmed
beräknas föroreningsmängden på det norra området ha minskats med cirka 85 %.

Saneringen av det norra området
genomfördes i sammanlagt elva
kampanjer under åren 2008-2009.
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Miljökontroll
Under projektets gång har ett flertal miljöundersökningar
gjorts. Syftet har dels varit att säkerställa att inga skadliga ämnen har sluppit ut från området och påverkat omgivningen negativt, dels att mäta effekten av saneringsarbetena. Även efter projektets avslut kommer en viss
miljökontroll att ske för att följa upp de långsiktiga effekterna av efterbehandlingen.

Braåns vatten
Under hela projektet togs vattenprover i Braån och analyserades för BT Kemi-typiska ämnen. Prover tagna
uppströms och nedströms BT Kemi-området jämfördes
för att avgöra om något utsläpp från området hade skett.
Resultaten visade inte på några större utsläpp efter 2005,
då dräneringssystemet byggdes om.

Bottenfaunan i Braån
Under åren 2006-2010 genomfördes bottenfaunaundersökningar i Braån under vår och höst. Syftet var att undersöka om man kunde se någon påverkan på djurlivet
i ån från BT Kemi-området eller saneringsåtgärderna.
Resultaten visade att bottenfaunan i Braån inte skilde sig
åt nämnvärt uppströms respektive nedströms området.
Man kunde heller inte se några tecken på påverkan av
saneringen.

Luft och lukt
Inför saneringen genomfördes tester för att undersöka
risken för spridning av ämnen och lukt från området via
luften. Bland annat engagerade man en luktpanel, som
bestod av tio personer, varav åtta teckomatorpsbor. De
fick lukta på olika koncentrationer av BT Kemi-typiska

ämnen för att avgöra vid vilka koncentrationer man känner av ämnena. Delar av luktpanelen var också aktiva
under själva saneringsarbetet, då de två gånger dagligen
noterade eventuella lukter i Teckomatorp samt styrkan på
dessa.
Under de första sex kampanjerna av saneringsarbetet genomfördes också tester för att se om det spreds damm
från saneringsområdet till samhället. Man kunde då konstatera att inget eller väldigt lite damm hade spridits och
att det inte utgjorde någon risk för allmänheten.

Vattnet inom området
Prover togs regelbundet av såväl grundvattnet som det
vatten som samlades upp i dräneringssystemet och pumpades vidare till reningsverket i Landskrona. Syftet med
provtagningen var dels att undersöka hur grundvattnet
påverkades av saneringsarbetena, dels att mäta effekten
av saneringen på föroreningshalterna. Ett av projektmålen var att man skulle sluta pumpa dräneringsvattnet
till Landskrona. Därför var det viktigt att se att halterna
sjönk så pass mycket att det inte skulle innebära någon
risk om man släppte ut vattnet direkt i Braån.
Efter saneringen såg man att föroreningshalterna i dräneringsvattnet sjönk. Dock kunde man inte omedelbart
avsluta pumpningen till Landskrona. Detta berodde på
att man hade hittat stora mängder föroreningar på det
södra området och det fanns en risk för utsläpp därifrån.
Man kunde därför inte utan ytterligare undersökningar
garantera att den totala mängden utsläpp från BT Kemiområdet inte skulle överskrida vad Braån kunde klara.
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Ett nytt område skapas
Redan under förberedelseskedet tog man fram en plan för
den naturpark som skulle anläggas på det norra området
efter saneringen. Man påbörjade också upphandlingen av
markanläggningsentreprenaden, något som slutfördes i
början av genomförandeskedet. Själva arbetet kom dock
inte igång förrän framåt våren 2009 när saneringsentreprenaden närmade sig sitt slut. Förutom att saneringsområdena återfylldes anlades också kullar och en ny damm
och växter planterades över hela området.
För att göra det möjligt för allmänheten att på ett säkert
sätt ta sig till och från området, beslutades att man skulle
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montera två gång- och cykelbroar över järnvägsspåren.
På grund av oförutsedda kostnader kom man att överskrida budgeten för broarna. Det berodde bland annat
på brister i de geotekniska undersökningar som låg till
grund för beräkningarna.
Arbetena på det norra området färdigställdes under hösten 2009 och naturparken invigdes den 6 december samma år. I samband med invigningen utlystes en namntävling, som avgjordes under våren. Det vinnande förslaget,
Vallarna, valdes på grund av att området historiskt gått
under detta namn innan BT Kemi flyttade till byn.

Barnens Klimatskog
Under två dagar i oktober 2009 bjöd projektet in ortens förskolor och grundskoleklasser till det nya området. Barnen
hade bjudits in för att hjälpa till att plantera träd till den del
av området som skulle utgöra Barnens Klimatskog.
Naturpedagog Charlotte Lundberg var på plats och berättade om de olika trädsorterna och vad man kan göra för
att ta vara på naturen. Utrustade med spadar och ny kunskap tog barnen sig an uppgiften med stort engagemang.
Tanken med Barnens Klimatskog var att Teckomatorps
skol- och förskolebarn skulle känna sig delaktiga i skapandet av det nya området. På det sättet hoppades man från
projektets sida att de skulle känna sig välkomna och lockade
att utnyttja Vallarna, men också att ta vara på ”sin” skog.

Minnen bevarade för framtiden
Under invigningen av naturparken den 6 december 2009
grävdes en tidskapsel ner på toppen av den högsta kullen. I
tidskapseln lades information om BT Kemi-skandalen och
om det nyligen genomförda saneringsprojektet.
Tidskapseln, som begravdes under en stor sten, ska stanna i jorden i trettio år. När den grävs upp kommer saneringen av BT Kemi-området vara avslutad sedan länge
och naturområdet kommer att ha utvecklats med fullvuxna
träd, en väletablerad flora och väl ingångna stigar.
Bland de andra ”skatterna” lades även några brev skrivna
till de som en dag kommer att öppna tidskapseln. Vilka råd
och förhoppningar breven innehåller kommer att förbli en väl
bevarad hemlighet till dess.
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”Jag är stolt över slutresultatet”
Lars Bevmo har varit en del av BT Kemi-projektet sedan huvudstudien startade 2002. Då anlitades han som
konsult för att ansvara för utredningen. Men när förberedelseskedet inleddes tre år senare var han istället projektledare för hela projektet, en roll som han behöll fram
till dess att det norra området var färdigbehandlat och
återställt. Det har varit en lång resa med såväl medgångar
som motgångar, men på det stora hela tycker han att projektet har varit lyckat.
– Slutresultatet är nog det jag är mest stolt över. Utformningen av det norra området blev väldigt lyckad och jag
känner att vi har gett teckomatorpsborna något de kan ha
stor glädje av.
När projektet drog igång rådde det dock delade meningar
om hur klokt det var att börja gräva i det förflutna. Den
inställningen har svängt under projektets gång, mycket
tack vare ett aktivt kommunikationsarbete.
– Det var kanske den mest intressanta utmaningen för mig. Vi i projektet har hela
tiden strävat efter att ha en god kontakt med såväl media som byborna
och det tycker jag att vi har lyckats med. Trots att folk ibland har
knorrat har jag ändå alltid känt
att vi har haft deras förtroende
och det har betytt mycket för
projektets framgång.
Ett av de största bakslagen för
projektet var när man insåg att
mängden föroreningar inom området var mycket större än vad man hade
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beräknat i huvudstudien. Innan saneringen av det norra
området var färdig hade man avlägsnat ungefär dubbelt
så mycket jord som man först hade räknat med och då
återstod ändå det södra området, som fick bli ett eget delprojekt.
– Det är ju en kritik som man kan ha mot projektet. Kanske förlitade vi oss för mycket på de gamla provtagningarna och tog inte tillräcklig hänsyn till riskvärderingen.
Riskvärderingen, som genomförts i början av projektet,
hade visat att den allvarligaste risken var att man hade
gjort en felaktig uppskattning av utbredningen av föroreningarna. Men Lars Bevmo tycker ändå inte att det var
det största bekymret i projektet.
– Det värsta var nog insikten att man inte kunde förlita
sig på vad länsstyrelsen och deras konsulter hade sagt.
De meddelade ju i början av 80-talet att det södra området var färdigsanerat och rent och det litade vi på.
När man i projektet började ta fler prover
visade det sig dock att även det södra
området innehöll stora mängder föroreningar. Så stora att det inte gick att
hantera parallellt med saneringen
av det norra området.
– Det var nog den största besvikelsen. Men trots allt har vi ju lyckats omvandla det norra området
till något väldigt positivt och jag
är säker på att resultatet blir minst
lika bra på det södra området, även
om det kommer att ta några år till.
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Information
Redan i planeringsstadiet insåg man att informationsarbetet skulle bli en viktig del i projektet. Det stod också
klart att ambitionen måste vara att projektet skulle präglas av öppenhet och tillgänglighet i alla delar.
BT Kemi är ett namn som väcker starka känslor, inte
minst bland invånarna i Teckomatorp. Dessutom fanns
det de, som hellre såg att det som en gång grävts ner förblev begravet. För att få lokalbefolkningen att acceptera
projektet och de störningar som saneringen ofrånkomligen skulle innebära var det därför avgörande att man
lyckades i kommunikationen med allmänheten.
För att underlätta kontakten med byborna beslutade man
att förlägga projektkontoret till Torgskolan i Teckomatorp. Där inrättades även en utställning om BT Kemi,
som sedan kompletterades med aktuell information efterhand som projektet fortskred. Bland annat pryddes en
vägg med löpsedlar om skandalen från 1970-talet. Utställningen användes huvudsakligen för att ta emot studiebesök från skolklasser, universitetskurser, föreningar,
kommuner och andra intressenter.
Det var givet att saneringen av BT Kemi-området skulle
väcka intresse i medierna och bland allmänheten även på
nationell nivå. Här utgjorde informationsarbetet också en
viktig del i att förändra attityden till Teckomatorp. Orten
är än idag starkt förknippad med BT Kemi-skandalen,
något de flesta födda under 1960-talet eller tidigare kan
intyga.
För att få folk att tänka annorlunda om Teckomatorp var
det viktigt att man lyckades förmedla att det nu skedde en

positiv förändring där. De gifter som hade lämnats kvar
sedan miljöskandalen skulle tas bort och ersättas med ett
vackert naturområde till nytta och glädje för alla.
Ett annat viktigt mål med kommunikationsarbetet var
att sprida information om projektet, så att erfarenheterna
därifrån kunde utnyttjas i andra projekt. På det sättet har
kommunikationsarbetet också bidragit till att upfylla det
övergripande målet att saneringen ska vara ett föredöme
för liknande projekt.
För att dessa mål skulle uppfyllas har en rad insatser
gjorts. Presskonferenser och pressreleaser i samband
med viktiga händelser, regelbundna informationsmöten
för allmänheten samt kontinuerligt uppdaterad information på projektets hemsida är några av dem. Projektet har
även anordnat åtskilliga särskilda tillställningar, inklusive invigningen av Vallarna, flera Öppet hus-arrangemang
samt ett besök av miljöministern.

Attitydundersökningar
Tre attitydundersökningar har genomförts inför,
under och efter saneringen av det norra området.
Syftet var dels att se hur väl man lyckats med att
nå ut med informationen om projektet, dels att se
hur projektet påverkat folks attityd till Teckomatorp.
Undersökningarna visade att folk i Teckomatorp i
allmänhet kände sig väl informerade om projektet
samt att bilden av Teckomatorp blivit mer positiv.
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”Det är viktigt att ta vara på kunskapen”
Mats Andersson är handläggare på Länsstyrelsen i Skåne
län. Han har haft hand om bidragsfrågorna för BT Kemi
Efterbehandling sedan projektets start 2002.
– Länsstyrelsen har ansvaret för att vidareförmedla bidrag från Naturvårdsverket till olika saneringsprojekt i
länet. Min uppgift är dels att hantera ansökningar och
utbetalningar av bidrag, dels att följa upp att pengarna
används på rätt sätt.
”På rätt sätt” innebär först och främst att
man i projektet genomför det man har
ansökt om bidrag för, men också att
man följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten.
Slutligen är det förstås viktigt att
bidragspengarna används på ett
klokt och ansvarsfullt sätt.
– En annan viktig uppgift, som vi
på länsstyrelsen har, är att prioritera de olika förorenade områdena
i länet.
För att kunna göra det måste länsstyrelsen först göra en inventering av vilka
områden som finns och sedan bedöma hur stora riskerna för hälsa och miljö är vid vart och ett av dem.
Eftersom Naturvårdsverkets bidragsmedel är begränsade
måste man först och främst fokusera åtgärderna på de
områden som utgör störst risk.
– BT Kemi-området är till exempel det högst prioriterade området i Skåne. Det har varit viktigt att området
åtgärdats ur ett miljömässigt perspektiv. Men även om-
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rådets historia, med skandalen och vad den har inneburit
för Teckomatorp, har varit en viktig faktor i värderingen.
Bidragsfinansierade saneringsprojekt som BT Kemi Efterbehandling styrs av bidragsförordningen. Där står det
vad som krävs för att få statligt bidrag till ett projekt.
I bidragsbesluten står det också att projekten ska följa
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling
av förorenade områden. Manualen fungerar som en vägledning för kommuner och andra myndigheter
som ska genomföra den typen av projekt.
– Kvalitetsmanualen beskriver bland
annat vilka moment som bör ingå i
de olika skedena av projektet och
hur vart och ett av dem ska följas
upp. Genom att alla projekt genomförs på liknande sätt säkrar vi
kvaliteten i både genomförandet
och dokumentationen.
En viktig del av dokumentationen
är den slutrapport som ska tas fram
när man har avslutat ett projekt. I den
redovisas bland annat hur väl man har
lyckats uppfylla målen för projektet, om man
har stött på några svårigheter och vilka erfarenheter
man har gjort.
– Det är jätteviktigt att vi tar vara på den kunskapen.Slutrapporterna från de olika projekten kan sedan användas i
planeringen och genomförandet av framtida projekt. Där
kan man också hitta tips på hur man kan förbättra rutinerna i kvalitetsmanualen ytterligare.
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Måluppfyllelse
Mätbara åtgärdsmål
Under huvudstudien definierades tre typer av mätbara åtgärdsmål. Dels sattes haltmål för föroreningar i jorden
upp till två meter under markytan, dels ett reduktionsmål
på 80 procent av föroreningarna i djupare jordlager. Slutligen sattes även ett mål att summahalten av fenoxisyror,
klorfenoler och klorkresoler i dräneringsvattnet sammanlagt skulle uppgå till max 100 μg/l.
Målen gällde för hela BT Kemi-området, det vill säga såväl det norra som det södra området. Eftersom det södra
området ännu inte är åtgärdat har målen inte uppfyllts
till fullo. Däremot har målen för föroreningar i jorden
uppfyllts för det norra området, vilket redovisas nedan.
Hela det norra området har övertäckts med ett lager ren
jord. Därigenom bedöms haltmålen för jordlagren ner
till två meters djup vara uppfyllda för området. Mängden fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler bedöms ha
minskats med 85 procent inom det norra området. Därmed räknas även detta åtgärdsmålmål som uppfyllt för
det norra området.

Vid övergången till Etapp 1 av arbetena på det södra området i juli 2011 hade föroreningshalten i dräneringsvattnet ännu inte nått ner till den nivå som angetts som mål.
Halten hade visserligen sjunkit kraftigt efter saneringen,
men stannade på omkring 200 - 300 μg/l.
Däremot låg totalmängden föroreningar, som pumpades
till reningsverket i Landskrona, klart under de 9 kg per
år som i huvudstudien bedömdes vara ett acceptabelt utsläpp. Anledningen är att det faktiska grundvattenflödet
i dräneringssystemet efter saneringen var betydligt lägre
än det flöde, som man hade utgått från vid beräkningen av
haltmålet. En omräkning baserad på den aktuella grundvattenbildningen skulle istället ge ett haltmål på 500 μg/l.
Utsläppet från det norra området efter saneringen underskred därmed det bakomliggande utsläppsmålet. Det
samlade utsläppsmålet för hela BT Kemi-området kan
dock inte betraktas som uppfyllt innan man undersökt
förhållandena inom det södra området och vidtagit åtgärder även där.

Övergripande mål
De övergripande mål som i huvudstudien sattes för projektet har helt eller delvis uppfyllts under saneringen av
det norra området. De flesta av målen kan dock inte betraktas som uppfyllda för hela projektet. Anledningen är
framför allt att det framkommit att det södra området är
så förorenat att det kräver en separat saneringsinsats.
Den första etappen av arbetena på det södra området inleddes i juli 2011. Innan man har vidtagit de åtgärder som
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behövs på hela BT Kemi-området kan man inte utvärdera
resultaten fullständigt. Först då kan man avgöra om alla
de övergripande målen uppfyllts fullt ut.
En utvärdering gjordes dock i samband med att man avslutade genomförandeskedet för det norra området. Här
intill redovisas i vilken grad vart och ett av de övergripande målen har uppfyllts under saneringen på det norra
området.

Området skall efterbehandlas på ett sådant sätt nande projekt. Projektet har också bidragit till ett större
att det efter efterbehandling inte utgör någon forskningsprojekt om förorenad betong.
risk för omgivningen och kan användas på ett
Ett viktigt delmål i projektet är att bilden av och
ändamålsenligt sätt.
attityderna till orten Teckomatorp skall förändras
Målet anses uppfyllt för det norra området. Mängden på ett sådant sätt att orten inte längre är belastad
föroreningar på det norra området minskades till en nivå
av BT Kemi.
där de inte utgör någon risk för miljön. Tack vare att hela
området täckts med minst en halvmeter ren jord är risken
för att människor ska exponeras för några föroreningar
också minimal. Området används idag för det ändamål
det är avsett (naturområde).

Lakvattenpumpning till Landskrona skall upphöra
efter genomförd efterbehandling och återställning.
Målet är ej uppfyllt. Visserligen sjönk föroreningsmängderna i dräneringsvattnet till en nivå, som Braån förväntas klara av, men det är ännu osäkert vilka utsläpp som
kan komma från det södra området, inte minst i samband
med en sanering. Därför kan lakvattenpumpningen inte
upphöra förrän denna risk är till fullo utredd och eventuella åtgärder vidtagna.

Målet är delvis uppfyllt. De genomförda attitydundersökningarna visar att attityden till orten blivit mer positiv
under projektets gång. Innan även det södra området är
åtgärdat kan dock inte Teckomatorp sägas ha blivit kvitt
BT Kemi-stämpeln. Orten är således fortfarande belastad
av skandalen.

Markområdet skall efter genomförd efterbehandling
användas till naturområde samt område för kontorsoch industrilokaler.
Målet är uppfyllt för det norra området. Efter samråd
med länsstyrelsen och Naturvårdsverket har målet att det
södra området ska användas för kontors- och småindustrilokaler ändrats. Nu är målet istället att även det södra
området ska användas till naturområde.

Projektet skall öppna upp för vetenskaplig forskning
av såväl miljömässig, teknisk, medicinsk samt social Efterbehandlingen m.m. skall vara ett föredöme för
framtida projekt.
karaktär.
Målet betraktas som till fullo uppfyllt. Även om inga omfattande forskningsinsatser har initierats genom projektet
har vissa försök genomförts. Bland annat har man testat
att behandla såväl dräneringsvatten som förorenad jord
med ozon, vilket verkade fungera väl. Bärbara instrument för analys av jordprover har testats och projektet
har varit föremål för ett flertal examensarbeten och lik-

Målet anses uppfyllt för saneringen av det norra området.
Trots vissa motgångar har de olika parterna i projektet
genomgående haft ett gott samarbete. Tack vare ett aktivt informationsarbete har man också lyckats vända den
allmäna opinionen så att invånarna på orten huvudsakligen är positivt inställda till projektet och det arbete man
utfört.
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V

id övergången till Etapp 1 av arbetena på det södra området uppgick
totalkostnaden för projektet till cirka 200 miljoner kronor. Någon exakt
siffra för hur mycket efterbehandlingen av det södra området kommer
att kosta finns inte i skrivande stund, men omfattningen av åtgärderna beräknas
vara i samma storleksordning som för det norra området. Det är därför inte
otänkbart att den totala kostnaden för saneringen av BT Kemi-området, inklusive länsstyrelsens sanering under 70- och 80-talen, kommer att överstiga en
halv miljard kronor.
Därtill kommer det pris i form av lidande och oro, som invånarna i Teckomatorp har fått betala till följd av fabriksledningens hänsynslösa handlande. Det
råder heller inget tvivel om att orten påverkats negativt av skandalen och den
starka koppling till BT Kemi, som än idag finns hos många människor.
Förhoppningsvis kommer det arbete som nu läggs ner för att sanera området att
ändra framtiden för orten. Genom att skapa en positiv plats till glädje för såväl
invånare som besökare hoppas Svalövs kommun att synen på Teckomatorp ska
förändras och att det före detta BT Kemi-området i framtiden ska vara ett gott
exempel på hur man kan vända en miljöskandal till en triumf.
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