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 Bakgrund och uppdrag  
För fastigheten Brandvakten 7 har det utförts ett flertal miljötekniska undersökningar och 
utredningar kring föroreningssituationen. Structor Miljö Öst har på uppdrag av Kalmar kommun i 
det här dokumentet gjort en sammanfattning kring nuvarande föroreningssituation och föreslagna 
åtgärder med anledning av att fastighetens markanvändning ska göras om från brandstation till 
bostäder och kontor/handel.    

1.1 Tidigare undersökningar och dokument 

• PM – Geoteknik och Miljögeoteknik, Brandvakten 7, Kalmar, Tyréns, 2015 
• PM - Brandvakten 7. Utlåtande rörande Tyrens miljötekniska och geotekniska 

undersökning, Structor Miljö Väst, 2016 
• Brandvakten 7, Detaljerad miljöteknisk markundersökning, Structor Miljö Öst, 2016 
• Framtagande av platsspecifika riktvärden för fastigheten Brandvakten 7 Kalmar, Structor 

Miljö Öst, 2017 
• Kompletterande undersökning Brandvakten 7, Kalmar, Structor Miljö Öst, 2017 

 Historisk inventering 
En historisk inventering redovisas nedan och är hämtad från dokumentet PM - Brandvakten 7. 
Utlåtande rörande Tyrens miljötekniska och geotekniska undersökning, Structor Miljö Väst, 2016.  

Den aktuella fastigheten bildades i slutet av 1800-talet genom att ett vattenområde fylldes ut. Det är 
okänt med vad man fyllde ut området men troligen har rivningsmassor och rester av 
befästningsvallar använts. Även sopor från verksamheter och hushållen kan ha använts. Sådana 
massor skulle kunna ge upphov till mer eller mindre förhöjda halter av tungmetaller som t ex bly, 
koppar och kvicksilver samt PAH (tjära). Byggnaderna på fastigheten har uppförts successivt sedan 
början av 1900-talet. Vid studier av ett flygfoto från 1960 kan man se att gårdsmarken sannolikt inte 
var asfalterad vid tidpunkten för fotot men att en asfalterad gata fanns i västra delen av fastigheten, 
se figur 1. Vid den tiden var det vanligt att använda tjära i vägbeläggningar. Av fotot framgår också 
att en bensinmack låg i angränsande kvarter österut. Gatans läge sammanfaller ungefär med den 
provpunkt där den översiktliga undersökningen påvisade relativt höga halter PAH i ytlig fyllning. 

 
Figur 1. Brandvakten 7 1960. Asfalterad eller hårdgjord väg i väster och f d bensinstation i öster.   
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 Föroreningssituation jord 
Föroreningssituationen i jord redovisas framförallt i dokumenten Brandvakten 7, Detaljerad 
miljöteknisk markundersökning, Structor Miljö Öst, 2016, Framtagande av platsspecifika riktvärden för 
fastigheten Brandvakten 7 Kalmar, Structor Miljö Öst, 2017 och Kompletterande undersökning Brandvakten 7, 
Kalmar, Structor Miljö Öst, 2017.  

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utförd 2015 av Tyréns visar att fyllningen är 
förorenad av metaller och PAH. Halterna överstiger allmänt KM och lokalt även MKM. PFOS har 
påvisats i ett prov. Analys av grundvatten visade på låga halter avseende metaller, PAH och 
petroleumämnen. PFOS i grundvattnet påvisades i halter över det preliminära riktvärdet framtaget 
av SGI, dock underskrider de med god marginal det preliminära riktvärdet för skydd av ytvatten 
samt det hälsoriskbaserade riktvärdet.   

3.1 Utförda undersökningar och metodik i den detaljerade undersökningen 
För att få mer kunskap om föroreningssituationen på fastigheten utfördes en detaljerad 
markundersökning. Den detaljerade undersökningen baserades på egenskapsområden, vilket 
innebär att området som ska undersökas delas in utefter likartad föroreningssituation. Brandvakten 
7 delades in i fem stycken delområden/egenskapsområden vilka sedan delades in i två stycken 
djupindelningar, egenskapsområden med bedömd liknande föroreningssituation, 0 - 0,5 m.u.my 
(meter under markytan). samt 0,5 m.u.my. - naturlig jord. Provpunkterna placerades för att 
komplettera tidigare undersökning, se figur 2. 

 
Figur 2 Situationsplan med områdesindelning och provtagningspunkter. 

3.2 Resultat och slutsats detaljerad undersökning 
Allmänt visar fyllnadsmaterialet på liknande sammansättning över hela fastigheten. Den består av 
sandig/grusigt material med en hel del större sten. I hela fyllnadsmaterialsprofilen finns det inslag 
av framförallt tegel men även av betongrester. Under fyllnadsmaterialet kommer gyttja, den f.d. 
sjöbotten.    
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För egenskapsområdet 0- 0,5 m.u.my visar analysresultaten förhöjda halter i samtliga delområden 
norr om byggnaden. Analysresultaten från delområde 2 avviker från de andra delområdena, 
framförallt är det PAH-M och PAH-H som visar höga halter, ca 3,5 gånger MKM-värdet. Även 
antimon detekterades i halter över NVs generella riktvärde för MKM. Att analyserna visar på 
förhöjda PAH-halter i SP2 stämmer väl överens med tidigare utförd markundersökning och med 
bakgrundsinformationen om att det ska ha funnits en lokalgata på fastigheten. Okulärt i fält 
noterades det också spår av äldre asfalt.  

Delområde 4 (0-0,5 m.u.my.) visade inte på några föroreningar över NVs generella riktvärde för 
KM.  

För egenskapsområdet 0,5 m.u.my. – naturlig jord visar fyllnadsmaterialet generellt förhöjd 
föroreningsnivå av PAH-M och PAH-H.  

Det organiska ämnet PFOS, som förmodligen härstammar från brandskum som hanterats på 
fastigheten, visar ett analysresultat på knappt 3 gånger riktvärde för KM i delområde 1. 
Analysresultat från den översiktliga markundersökningen detekterade även PFOS i jordprover 
uttagna i nuvarande delområde 2 och 3. I den här undersökningen detekterades även PFAS-
föreningen PFHxS, perfluorhexansulfat i det enskilda jordprovet uttaget i delområde 3.  

 Föroreningssituation jämfört med framtagna platsspecifika 
riktvärden 

För Brandvakten 7 utarbetades platsspecifika riktvärden för ämnen som i den detaljerade 
markundersökningen överskridit Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM, dvs. vissa metaller, 
PAH och PFOS. I dokumentet Framtagande av platsspecifika riktvärden för fastigheten Brandvakten 7 
Kalmar, Structor Miljö Öst, 2017 jämförs sedan de ämnena med halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM med de framtagna platsspecifika riktvärdena.  

Nedan sammanfattas först hur de platsspecifika riktvärdena togs fram och därefter görs en 
jämförelse med de analyserade halterna mot de framtagna platsspecifika riktvärdena.   

4.1 Platsspecifika riktvärden 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell 978-91-620-5976-7_Nv_beräkningsprogram rv mark version 2.0.1 
20160706 har använts för att ta fram platsspecifika riktvärden för PAH-L, PAH-M och PAH-H 
samt vissa metaller. För riktvärde för PFOS i mark används SGI-rapporten Preliminära riktvärden för 
högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten framtagna av SGI. Samma antagande som för övriga 
ämnen har gjorts, dvs. att grundvattnet inte anses skyddsvärt samt att för markmiljön används 
MKM-värden. Det innebär för Brandvakten 7 att det blir skydd av ytvatten som blir styrande. 

Eftersom det planeras för bostäder så har generellt scenario ”Känslig markanvändning” (KM) 
använts som standardscenario. Platsspecifika riktvärden har beräknats för tre olika saneringsnivåer, 
0, 1 och 2 meter under markyta (m.u.my.) och benämns scenario 1, 2 och 3. Vad som avses med 
m.u.my är nivån på schaktbotten för saneringen i förhållande mot färdigställd marknivå alternativt 
bottenplatta under byggnad.  

För scenario 2 och 3 har exponeringstiden som personer på fastigheten riskerar att komma i 
kontakt med förorenad jord minskats. Detta eftersom dessa scenarier innebär att 1 m respektive 2 
m jord schaktas bort och sedan återställs området med rena massor. Djupet till förorening är alltså 
1 respektive 2 m vilket innebär att det endast är vid eventuella schaktarbeten som det finns risk att 
utsättas för förorenad jord. Markmiljöns funktioner bedöms vara av mindre betydelse i och med att 
området består av äldre fyllnadsmaterial där den naturliga markmiljön redan är starkt påverkad. I 
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beräkningsprogrammet tas det ändå hänsyn till markmiljön då MKM-värden använts i 
sammanvägningen hälsa/miljö. Grundvattnet bedöms inte skyddsvärt i något av scenarierna 
eftersom fastighetens grundvatten är starkt påverkad av de närliggande ytvattendragen 
Systraströmmen och Fredrikskanskanalen. Hänsyn tas till skydd av ytvatten. I transportmodellen 
för ytvatten är vattenvolymen ändrad för att motsvara vattenvolymen i Systraströmmen, 
Fredrikskanskanalen och Malmfjärden. För vattenvolymens omsättningstid används ett konservativt 
värde (1 år), samma värde som i det generella scenariot.   

4.2 Framtagna platsspecifika riktvärden, PSRV 
Platsspecifika riktvärden för respektive ämne och scenario redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Platsspecifika riktvärden för Brandvakten 7 i Kalmar samt generella riktvärden för KM. Förutsatt 
markanvändning för platsspecifika riktvärden är bostäder. 

     

Ämne 
RIKTVÄRDE SCENARIO 

1 2 3 Generellt scenario KM 

PAH L 15 15 15 3 
PAH M 4,0 8,0 15 3 
PAH H 3,5 10 10 1 
Antimon 30 30 30 12 
Bly 80 400 400 50 
Koppar 200 200 200 80 
Kvicksilver 0,40 1,2 1,2 0,25 

 

4.3 Analysresultat, detaljerad undersökning jämförda med PSRV 
I tabell 2 och 3 redovisas de ämnen, från den detaljerade undersökningen, med halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Dessa ämnen jämförs med de platsspecifika 
riktvärdena framtagna för respektive scenario.  

Tabell 2. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i egenskapsområdet 0- 0,5 m.u.my, halter i mg/kg TS. 
Resultaten jämförs med framtagna platsspecifika riktvärden. 

     

Ämne  
(mg/kg TS) Brandvakten 7. Nivå 0-0,5 m.u.my. Platsspecifika 

riktvärden 
Egenskapsområde 
 1  2  3  4  Scenario 1 
Djup, m.u.my. 
0-0,5 m.u.my.      

Antimon 1,05 67,7 0,439 0,257 15 

Bly 50,2 67,7 46,4 29,3 80 

Koppar 39,8 97,7 23,5 17,9 200 

Kvicksilver <0.2 0,301 <0.2 <0.2 0,40 

PAH, summa M 4,5 71 4,4 <0.25 4 

PAH, summa H 7,3 37 3,5 <0.23 3,5 
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Tabell 3. Laboratorieresultat från jordprovtagningen i egenskapsområdet 0,5 m.u.my – naturlig jord, halter i 
mg/kg TS. Resultaten jämförs med framtagna platsspecifika riktvärden samt platsspecifikt riktvärde för PFOS 
baserat på preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten framtagna av SGI. 

       

Ämne  
(mg/kg TS) Brandvakten 7. Nivå 0,5 m.u.my. – naturlig jord Platsspecifika 

riktvärden 
Egenskapsområde 

1  2  3  4  5  

 
Scenario 
2 

Scenario 
3 

Djup, m.u.my. 
0,5 – naturlig jord      

  

Bly 43 18,7 59,9 317 48,8 400 400 

PAH, summa M 4,5 16 0,45 1,3 16 8,0 15 

PAH, summa H 11 11 0,66 1,4 12 10 10 
PFOS 
perfluoroktansulfonat1 0,0081 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,027 0,027 

1SGI, Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten 
 

 Undersökning porluft och inomhusluft 
Eftersom PAH-föreningar, som kan spridas med ånga, påvisades i jord under den befintliga 
byggnaden, utfördes 2017 en kompletterande undersökning. I den utfördes luftmätningar av 
inomhusluft samt porluft under byggnaden. Eftersom jorden under den äldre delen av byggnaden 
(längst österut) inte undersökts tidigare utfördes även det nu. Resultatet redovisas i dokumentet 
Kompletterande undersökning Brandvakten 7, Kalmar, Structor Miljö Öst, 2017. Tolkning och bedömning av 
luftmätningarna står Structor Miljö Väst för och redovisas i dokumentet PM- Bedömning av påvisade 
halter av fenantren och naftalen i inomhusluft inom fastigheten Brandvakten 7, Kalmar kommun, Structor Miljö 
Väst, 2017 och sammanfattas i rubrik 5.3 nedan.  

5.1 Provtagning i luft/porluft 
Luftmätning av inomhusluften i f.d brandstationen utfördes i totalt fyra punkter, tre stycken 
punkter på markplan och en punkt i källaren. För provpunkternas placering se figur 3. 

Porluftsmätning utfördes i totalt åtta stycken punkter, tre stycken i gamla delen av byggnaden och 
fem stycken i den nyare delen. För provpunkternas placering se figur 3. 

Mätning genomfördes med pumpad provtagning genom XAD-2 rör med avseende på PAH.  
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Figur 3. Situationsplan med provtagningspunkterna utmarkerade.   

 

5.2 Resultat 

5.2.1 Inomhusluft 
Inomhusluften i den f.d. brandstationen på fastigheten Brandvakten 7 visar på låga halter av 
uppmätta PAH-föreningar. I inomhusluften uppmättes naftalen i låga halter långt under 
Naturvårdsverkets referenskoncentration. Fenantren uppmättes i halt över Naturvårdsverkets 
referenskoncentration, se tabell 4. 

Tabell 4. Laboratorieresultat från inomhusluftsmätning på fastigheten Brandvakten 7, halter i µg/m3. Endast 
kolväteföreningar med halter över laboratoriets rapporteringsgräns redovisas. Resultaten jämförs med 
Naturvårdsverkets referenskoncentration i luft, RfC, (icke genotoxiska ämnen) eller riskbaserad acceptabel 
koncentration i luft, RISKinh, (genotoxiska ämnen). 

      

Ämne  
(µg/m3) Brandvakten 7. Inomhusluft RfC (NV 2009)1 

RISKinh 
(NV 2009)2 

Provpunkt 
 

BN6 
Markplan 

BÄ7 
Markplan 

BÄ8 
Markplan 

BÄ14 
Källare 

 
 

Volym, liter 330 480 480 480 
  

Naftalen 0,064 0,058 0,075 0,12 4  

Acenaften <0.030 <0.021 <0.021 0,033   

Fenantren 0,033 0,054 0,056 0,083  0,0223 

1 Referenskoncentration i luft, RfC, (icke genotoxiska ämnen), (NV 2009). 
2 Riskbaserad acceptabel koncentration i luft, RISKinh, (genotoxiska ämnen), (NV 2009). 
3 Se PM – Bedömning av påvisade halter av fenantren och naftalen i inomhusluft inom fastigheten Brandvakten 7, 
Kalmar kommun, Structor Miljö Väst, 2017. 
 
5.2.2 Porluft 
I porluften under den f.d. brandstationen uppmättes låga halter av PAH-föreningar, se tabell 5.  

För provpunkterna BN10, BN12 och BN13 kan resultatet vara något missvisande pga. fukt i 
provtagningsrören. 



 2017-11-09 

8 
  

Tabell 5. Laboratorieresultat från porluftsmätning under f.d. brandstation, halter i µg/m3. Endast 
kolväteföreningar med halter över laboratoriets rapporteringsgräns redovisas. Resultaten jämförs med 
Naturvårdsverkets lågriskvärde, RfC.  

       

Ämne  
(µg/m3) Brandvakten 7. Porluft     RfC (NV 

2009)1 

Provpunkt 
Markplan BN9 BN10 BN11 BN12 BN13 BÄ3 BÄ4 BÄ5 

 

Volym, liter 474 480 474 480 480 474 468 436 
 

Naftalen 1,1 <0.021 0,13 <0.021 <0.021 0,16 1,2 0,25 4 
1 Referenskoncentration i luft, RfC, (icke genotoxiska ämnen), (NV 2009). 
 

5.3  Diskussion och slutsatser 
Fenantren är en treringad PAH. Uppmätta halter av fenantren överstiger Naturvårdsverkets angivna 
RfC som är 0,022 µg/m3. Naturvårdsverkets RfC för fenantren är dock angiven för att beräkna ett 
generellt riktvärde i mark för en grupp av ämnen (PAH-M), varav några i gruppen klassas som 
cancerframkallande. Fenantren klassas dock inte som cancerframkallande, varför Naturvårdsverkets 
RfC inte är en relevant jämförelse när man ska bedöma hälsorisker utifrån påvisade halter av 
fenantren i luft.  

Det saknas RfC för fenantren men det finns TDI-värden (tolerabelt dagligt intag) för oralt intag 
utgivna av det Holländska RIVM. TDI för fenantren är 4*10-2 mg/kg, d. TDI för naftalen, som är 
ett likartat ämne, är 2*10-2 mg/kg, d. Ett beräknat RfC för fenantren, där man utgår från att 
fenantrens giftverkan är likartad med naftalens, blir alltså 2 ggr högre än RfC för naftalen, d v s 8 
µg/m3. Uppmätta halter av fenantren i inomhusluften är således 2-3 tiopotenser lägre än det 
beräknade RfC och utgör således ingen risk för människors hälsa. 

Det har påvisats spår av naftalen och fenantren i inomhusluften i en f d brandstation på fastigheten 
Brandvakten 7. Enligt Structor Miljö Väst AB´s bedömning är uppmätta halter av dessa ämnen 
mycket låga och långt under de lågrisknivåer där de kan utgöra en hälsorisk vid livslång exponering. 
Källan till de spår som påvisas bedöms vara byggmaterial och utomhusluft. Inget tyder på att 
marken under byggnaden är allvarligt förorenad av fenantren eller naftalen.  

Structor bedömer sammanfattningsvis att inga ytterligare undersökningar eller åtgärder är 
miljömässigt motiverade avseende påvisade PAH i inomhusluft. 

 Åtgärdsförslag 
En acceptabel resthalt är de halter av olika ämnen som får förekomma på ett efterbehandlings-
objekt efter det att åtgärderna är avslutade. Den halten bestäms utifrån de åtgärdskrav som tas fram 
för objektet. För Brandvakten 7 är den acceptabla resthalten de platsspecifika riktvärden som tagits 
fram, d.v.s. om analyserade samlingsprov understiger det platsspecifika riktvärdet så anses det vara 
en acceptabel resthalt.  

Den detaljerade undersökningen visar att det är PAH-M och PAH-H som blir styrande vid en 
eventuell sanering och att åtgärdsbehoven blir olika inom respektive egenskapsområde. För den 
ytliga jorden visar resultaten att analyserade halter av PAH är över de platsspecifika riktvärdena i 
egenskapsområde 1, 2 och 3. För nivån 0,5 m.u.my. – naturlig mark är de analyserade halterna av 
PAH över de platsspecifika riktvärdena i egenskapsområde 1, 2 och 5.  

Egenskapsområde 1 bedöms behöva åtgärdas ner till 1 m.u.my. för att uppnå en acceptabel 
resthalt i schaktbotten. Den analyserade halten PAH-H i nivån 0,5 m.u.my. – naturlig mark ligger 
precis över det platsspecifika riktvärdet i scenario 2, dvs. schakt till 1 m.u.my. För PAH-H i 
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scenario 2 och 3 är det skydd av markmiljön som är styrande för riktvärdet. Eftersom fastigheten 
ligger i stadsmiljö och innehåller äldre fyllnadsmassor där den naturliga markmiljön redan är starkt 
påverkad bedöms det vara acceptabelt att riktvärdet överskrids något. Det hälsoriskbaserade 
platsspecifika riktvärdet för PAH-H ligger på 30 mg/kg och underskrids alltså med god marginal, se 
uttagsrapport i bilaga 1 till dokumentet Framtagande av platsspecifika riktvärden för fastigheten Brandvakten 
7 Kalmar. 

Egenskapsområde 2 är det område med högst halter av analyserade ämnen i den ytliga jorden och 
en schaktsanering ner till 2 m.u.my bedöms vara nödvändig för att uppnå acceptabla resthalter i 
schaktbotten. I realiteten innebär det i princip schakt ner till naturlig mark över hela området. Ifall 
området inte ska bebyggas med bostäder bedöms en schaktsanering ner till 1 m.u.my. vara 
tillräckligt eftersom det är PAH-M och exponeringsvägen inandning av ånga in i byggnad som är 
styrande för åtgärdsbehovet.  

I egenskapsområde 3 visar den analyserade halten av både PAH-M och PAH-H precis eller strax 
över det platsspecifika riktvärdet i den ytliga jorden. För PAH-M är det inandning av ånga som är 
styrande för riktvärdet. För övriga exponeringsvägar för människors hälsa ligger analyserade halter 
långt under de envägskoncentrationer som presenteras i uttagsrapporten i bilaga 1 till dokumentet 
Framtagande av platsspecifika riktvärden för fastigheten Brandvakten 7 Kalmar. I planförslaget för fastigheten 
Brandvakten 7 ska egenskapsområde 3 hållas fritt från bebyggelse varför inandning av ånga inte 
utgör något problem. För PAH-H är det intag av jord som är styrande i scenario 1, dvs. scenariot 
utan schakt. Den analyserade halten PAH-H ligger precis på riktvärdet. I dagsläget är större delen 
av markytan i egenskapsområde 3 hårdgjord (asfalt) och planeras även i framtiden vara hårdgjord. 
På områden som inte är hårdgjorda, där det ska vara grusarmering, rabatter eller buskar mot 
trottoaren, kommer jorden att bytas ut mot ren planteringsjord vilket sammantaget gör att risken 
för att få i sig föroreningar från jorden är begränsad. Med bakgrund av det så bedöms ingen åtgärd 
vara nödvändig i egenskapsområde 3.  

I egenskapsområde 4 visar samtliga analyserade ämnen på halter under de platsspecifika 
riktvärdena och ingen åtgärd bedöms nödvändig.  

I egenskapsområde 5 visar analys av jordprover under byggnaden på halter av PAH-M och PAH-
H över platsspecifika riktvärden. Dock är halterna så pass låga att det ur miljö- och hälsohänsyn 
inte är motiverat att byggnaden rivs så att förhöjda halter i jord ska kunna åtgärdas. Mätningar av 
porluft visar på låga halter av PAH-föreningar med halter under Naturvårdsverkets lågriskvärde, 
RfC. Mätningar av inomhusluft har påvisat spår av PAH-föreningarna naftalen och fenantren. 
Halterna av naftalen och fenantren bedöms vara mycket låga och långt under de lågrisknivåer där 
de kan utgöra en hälsorisk vid livslång exponering. Befintlig byggnad är planerad att finnas kvar och 
risken för att flyktiga PAH-föreningar sprids till inomhusluften bedöms som liten. Ingen åtgärd 
bedöms nödvändig.  

Egenskapsområdet under den äldre delen av f.d. brandstationen (vitt område på ritning i figur 
4) visar på låga halter av analyserade ämnen i jord, samtliga under Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för KM samt de framtagna platsspecifika riktvärdena. Luftmätningar av inomhusluft och 
porluft visar på låga halter av PAH-föreningar. Ingen åtgärd bedöms vara nödvändig.  
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Tabell 6. Åtgärdsförslag för varje egenskapsområde.  
   

Egenskapsområde 
Schaktdjup, 
m.u.my.  

Mängd schakt-
massor, m3 Kommentar 

1 1 365  

2 2 1 000  
3 - -  
4 - -  
5 - -  
Äldre delen av 
brandstationen - -  

 
 
Genom de föreslagna åtgärderna för respektive område bedöms riskerna med avseende på 
föroreningar i jord ha åtgärdats till acceptabel risk för människa och miljö för planerad verksamhet 
med bostadsbebyggelse.  

 
Figur 4. Ritning över föreslagen schaktsanering.    
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