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1

Bakgrund och syfte

Fastigheten Hjälmaröd 3:25 i Kivik i Simrishamns kommun består utav en äldre fruktodling.
Den planerade markanvändningen för fastigheten är kvartersmark för campingändamål
och/eller rekreation. Området är markerat i figur 1 nedan.

Figur 1. Modifierad orienteringskarta från OpenStreetMap där den aktuella fastigheten är markerad i
rött.

Tidigare provtagning av ytan har påvisat halter av DDT upp till 1,53 ggr över riktvärdet för
MKM i ytliga prover (0–0,2 m). Provtagningsområdet delades in i 4 stycken delområden (se
figur 2 nedan). Prover togs ut genom att 10 stycken gropar provtogs per delområde och
blandades till samlingsprov.
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Figur 2. Karta över provtagningsområde där de 4 olika delområdena är markerade med rött.
Bakgrundskartan är hämtad från QGIS-lager ”Bing Aerial with labels”.

Undersökningen bygger på samlingsprov över ytan vilket medför att resultaten är en medelhalt
över ytan.
För att besluta om marken kan användas utan saneringsåtgärder, har platsspecifika riktvärden
räknats fram för att kunna användas för riskbedömning i fortsatt arbete. Dessa platsspecifika
riktvärden presenteras i denna rapport med bilagor (bilaga 1 och 2).

2

Områdesbeskrivning

På fastigheten, som är ca 40 000 m2 stor, finns idag en äldre fruktodling. Direkt öster om
fastigheten ligger en campingplats och längre åt öster finns Östersjön. Gårdar med åkermark
gränsar till fastigheten i nord, väst och syd. Längre söderut och åt sydost finns centrala Kivik.
Enligt historiska foton har fastigheten tidigare använts som odlings- och åkermark.
Det har inte utförts någon MIFO-utredning på fastigheten.
Precis norr om fastigheten ligger ett Natura 2000-område (Art- och habitatdirektivet).
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Den dominerande jordarten i området är enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000,
isälvssediment (sand). Jordarterna i området har hög genomsläpplighet. Det dominerande
jorddjupet är 10–20 m och i de västra delarna av fastigheten 5–10 m.
Närmaste ytvatten är Östersjön som ligger ca 300 m öster om fastigheten. Det finns inga kända
brunnar på fastigheten. Ca 150 m nordväst om fastigheten ligger en vattenbrunn för enskild
vattentäkt; hushåll, fritidshus, mindre lantbruk. Ca 180 m väster om fastighetens västra gräns
finns en energibrunn, samt en vattenbrunn för enskild vattentäkt; hushåll, fritidshus, mindre
lantbruk. Ca 180 m öster om fastighetens östra gräns ligger en energibrunn. Ca 250 m väster
om fastighetens västra gräns finns en vattenbrunn för enskild vattentäkt; hushåll, fritidshus,
mindre lantbruk. Fastigheten är inte ansluten till kommunalt VA. Grundvattnets
strömningsriktning bedöms vara åt nordost, mot Östersjön.

2.1

Riktvärden för jord

För att avgöra om ett område är förorenat kan de erhållna analysresultaten på jordprov
jämföras med Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord (Naturvårdsverket 2016) eller
framräknade plats- eller verksamhetsspecifika riktvärden. De generella riktvärdena är
konservativt framräknade för att skydda boende och de som tillfälligt vistas eller arbetar på ett
område samt djur, mikroorganismer, mark och grundvatten.

Figur 3. Skyddsobjekt i Naturvårdsverkets generella modell för KM och MKM, bild tagen ur rapport 5976

De generella riktvärdena utgår från en viss typ av förhållanden i mark och grundvatten samt
avstånd till skyddsobjekt mm (se figur 3). I verkliga fall kan en eller flera parametrar skilja från
den generella modellen. Då kan platsspecifika riktvärden beräknas där den aktuella platsens
förutsättningar sätts in i modellen för beräkningar. Förutsättningarna bedöms bland annat
utifrån existerande exponeringsvägar, se figur 4.
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Figur 4. Exponeringsvägar i Naturvårdsverkets generella modell för KM och MKM, bild tagen ur rapport
5976

Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, skolor och
förskolor, odling av grönsaker och grundvattenuttag. MKM är en förkortning av mindre känslig
markanvändning och betyder att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till
exempelvis hårdgjorda ytor, kontor, industrier och vägar.

2.2

Platsspecifika hälsoriktvärden för jord

Vid framräkning av platsspecifika riktvärden kan indatan i beräkningsmodellen
Naturvårdsverket tillhandahåller ändras, för att stämma bättre överens med verkligheten som
råder på plats. Indata som kan justeras är bl. a. markens sammansättning och konduktivitet,
vilka exponeringsvägar som är aktuella och vilka skyddsobjekt som finns.
När indatan justerats kommer olika exponeringsvägar att väga olika tungt på det slutgiltiga
riktvärdet för ett visst ämne.
Det generella riktvärdet för MKM, som i första steget är det som bör råda på aktuellt område,
utgår från att människor vistas deltid på området och ej är permanent boende.
Riktvärdet utgår även från att växter ej odlas på fastigheten och att dricksvatten ej tas ut.
Uppehållstiden i riktvärdesmodellen är konservativt bedömd och överskattar ofta tiden
människor vistas på platsen.
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Föroreningar och riktvärdesmodell

I Naturvårdsverkets rapport 5976 beskrivs hur de generella riktvärdena är framräknade och
hur tankegången med ett riktvärde bör vara. Där finns även ett beräkningsverktyg som kan
användas för framräkning av platsspecifika riktvärden. Det är detta verktyg som använts för
föreliggande rapport.
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Det ämne som beräknas platsspecifikt är det som varit förhöjt överstigande riktvärdet för
MKM i tidigare provtagningar. Ämnet och den uppmätta halten är:


4

DDT, DDE, DDD 1,53 mg/kg

Konceptuell modell

Den jord som framför allt är intressant att undersöka med hänsyn till de spridningsvägar och
exponeringsrisker som kan finnas, är den ytligaste jorden, dvs den mellan 0–0,2 m u my. Denna
kan vara fritt tillgänglig i utemiljön, damma eller bli tillgänglig vid markarbeten och skötsel av
området.
Hela ytan kommer att vara fortsatt öppen.
Människor kan i första hand exponeras för föroreningar i jorden genom hudkontakt och intag
av jord då man vistas på platsen. Ätliga växter kan förekomma på platsen. Marken är
mjukgjord.
Markmiljön anses också skyddsvärd men i mindre utsträckning p.g.a. att området är påverkat
under lång tid samt att markens ekosystem inte behöver fungera optimalt för
markanvändningen.
Människor kan komma att komma i kontakt med föroreningarna vid markskötsel och
utomhusaktivitet och då kan partiklar fastna på kläder och skor och flyttas runt.
Damning kan förekomma när marken blir mycket torr, vilket kan hända t ex under högsommar.
Inget grundvatten bedöms vara aktuellt för varken dricksvattenuttag eller för bevattning från
fastigheten. Grundvattnet bedöms dock fortfarande vara skyddsobjekt.

4.1 Människor som vistas och bor på området
De generella riktvärdena för mindre känslig mark förutsätter att en person ska vistas deltid på
området, vilket kan motsvara till exempel arbetstid. Riktvärdesmodellen förutsätter att barn
vistas på platsen 60 dagar om året och vuxna 200 dagar om året. Vistelsetiden kan anses vara
konservativt antagen då 1 dag motsvarar 24 timmar.
Vid köldgrader binds jorden hårdare i marken och då är sannolikheten för att någon vistas ute
längre stunder lägre, samt att det är högst troligt att man har kläder som skyddar.
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Antaganden

Eftersom mindre känslig markanvändning är utgångspunkten så är exponeringsvägar för intag
av växter samt intag av vatten strukna som utgångspunkt i riktvärdesmodellen.
I de fall då ingen fakta finns t ex vad gäller porluft, luftmängder, grundvattenbildning och
flöden, har ingångsvärden från det generella riktvärdet behållits.
Ytan har angetts som 240x130 meter vilket är ungefär den verkliga ytan mätt på satellitbild.
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5.1Hälsa
I de generella riktvärdena, och så som Naturvårdsverkets beräkningsverktyg är uppbyggt, så
skiljer man på vuxna (dvs personer som är över 7 år) och barn (som då är yngre än 7 år) genom
att man har olika generella parametrar.

5.1.1 Intag av jord, inandning damm och inandning ånga
I scenariot för de generella riktvärdena har man satt andelen vistelse inomhus till 100%. I
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig mark antar man att människor ska kunna
vistas i sin bostad varje dag hela året och inomhus hela denna tiden. Eftersom ytan i fråga är
en gräsplan/gammal fruktodling sätts andelen inomhusvistelse till 0%, vilket även gör att
andelen inomhusvistelse med avseende på ånga är satt till 0%.
Exponeringstid för intag av jord har behållits så det konservativt kan anses vara antalet dagar
då människor uppehåller sig på platsen. Antagandet är baserat på antalet dagar per år som det
är troligt att människor rör sig genom, och vistas på området.

5.1.2 Hudkontakt
I de generella riktvärdena görs bedömningen att klimatet endast tillåter en del av året att
utgöra en risk för exponering av hud, och det generella riktvärdets exponeringstid är satt till 90
dagar/år. Eftersom övriga månader troligtvis är för kalla för att ha exponerade armar och ben
har detta värde inte ändrats.
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Sammanställning

I bilaga 1 finns utdragsrapport ut beräkningsverktyget från Naturvårdsverkets hemsida med
korta förklaringar till valda indata. I bilaga 2 finns samtliga riktvärden för olika skyddsobjekt
och exponeringsvägar redovisade.
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Jämförelse och bedömning

Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna i området och de enligt ovan framräknade
platsspecifika riktvärdena för området syns att den uppmätta högsta halten överskrider de
platsspecifika riktvärdena. På grund av riktvärdet för skydd av markmiljö förändras inte
riktvärdesgränsen mellan MKM och de platsspecifika riktvärdena. De enskilda riktvärdena som
överskrids är skydd av grundvatten med riktvärdet 1,5 mg/kg och skydd av markmiljö med
riktvärdet 1 mg/kg.
Skydd av grundvatten överstigs marginellt över ½ av den provtagna ytan. Eftersom riktvärdet
är framräknat för hela ytan och övriga ½ understiger det platsspecifika riktvärdet bedöms att
denna överstigning kan bortses ifrån. Medelvärdet för de 4 ytorna är 1,365 vilket understiger
det platsspecifika riktvärdet. Skulle riktvärde räknas endast för halva ytan så skulle den högsta
uppmätta halten understiga det enskilda riktvärdet för skydd av grundvatten.
Skydd av markmiljö har det enskilda riktvärdet 1 mg/kg. Vid beräknande av platsspecifika
riktvärden går detta värde inte att förändra utan att helt stryka beaktande av markmiljö. Trots
att det enskilda riktvärdet överskrids i de 4 delområdena bedöms detta inte nödvändiggöra
saneringsåtgärd. Denna bedömning baseras dels på att marken är påverkad under längre tid,
dels att markanvändningen som camping och rekreation inte kräver ett fullt fungerande
markekosystem samt att en åtgärd där mulljord tas bort inte garanterar en förbättrad
markmiljö. Dessutom är enskilda hälsoriktvärden högre än de uppmätta halterna vilket betyder
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att människor inte tar skada av att vistas på ytan. En saneringsåtgärd skulle även medföra
utsläpp från transporter, nedsågning av träden och användning av resurser i form av nytt
material och lagringsplats.
Bedömningen av området är att förorening förekommer över de riktvärden som är
framräknade, men att en saneringsåtgärd ej är nödvändig enligt ovanstående resonemang.
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2020-03-03, kl. 15:50

Uttagsrapport

Generellt scenario:
Eget scenario:

MKM
Hjälmaröd 3:25

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Beskrivning

Standardscenario för mindre känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark.

Beräknade riktvärden
Ämne
DDT, DDD, DDE

Avvikelser i scenarioparametrar
Andel inomhusvistelse - inandn. damm
Andel inomhusvistelse - inandn. ånga
Längd på förorenat område
Bredd på förorenat område

Avvikelser i modellparametrar
Inga avvikelser i modellparametrar.

Riktvärde
1,0

mg/kg

Eget scenario
Hjälmaröd 3:25
0
0
240
130

Generellt scenario
MKM
1
1
50
50

Eget värde
-

Standardvärde
-

Styrande för riktvärde
Skydd av markmiljö

Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
m
m

Hela ytan utomhus (obl)
Hela ytan utomhus (obl)
Områdets faktiska storlek (obl)
Områdets faktiska storlek (obl)

Kommentarer till modellparametrar (frv)

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2016-07-06 (3).xlsm

sida 1

Blad Uttagsrapport

2020-03-03, kl. 15:51

Riktvärden
Ämne
DDT, DDD, DDE

Intag av
jord
290

Envägskoncentrationer (mg/kg)
Hudkontakt
Inandning
Inandning
Intag av
jord/damm
damm
ånga
dricksvatten
1900
260000
ej begr.
beaktas ej

Intag av
växter
beaktas ej

Riktvärde
för hälsa,
långtidseff.
250

Justeringar (mg/kg)
KorttidsAkutexponering
toxicitet
data saknas data saknas

Hälsoriskbaserat
riktvärde
250

FALSKT
Skydd av
markmiljö
(mg/kg)
1

Spridning (mg/kg)
Skydd mot
Skydd av
Skydd av
fri fas
grundvatten
ytvatten
data saknas
1,5
12

Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde
Bakgrunds- Avrundat
Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
hälsa, miljö,
halt
riktvärde Ämne
Intag av Hudkontakt Inandning Inandning
Intag av
spridning
(mg/kg)
(mg/kg)
jord
jord/damm
damm
ånga
dricksvatten
1
data saknas
1,0
DDT, DDD, DDE
86,9%
13,0%
0,1%
0,0%
0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.
Eget scenario:
Generellt scenario:

Hjälmaröd 3:25
MKM

Eget scenario:
Generellt scenario:

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

version-2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark-2016-07-06 (3).xlsm

Hjälmaröd 3:25
MKM

Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

sida 1

Blad Riktvärden

Intag av
växter
0,0%

