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Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde den 4 mars 2015 

 

 Adressat: 

 Mark- och miljödomstolen  

 Nacka Tingsrätt 

  

  

Remiss angående Vattenfall AB fortsatt och ändrad verksamhet vid 
bolagets anläggningar i Boländerna 

Förslag till beslut: 

miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) beslutar att tillstyrka Vattenfall AB ansökan om 

fortsatt och ändrad verksamhet vid anläggningarna i Boländerna under förutsättning att 

nämndens yrkanden och synpunkter beaktas.  

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Axelsson 

ordförande  chef för miljökontoret 

 

 Nämndens yrkanden:  

 Att bolaget under en prövotid av två år, från att tillståndet vunnit laga kraft, utreder 

möjligheter till ytterligare reduktion av mängden föroreningar, i synnerhet antimon, i 

utgående vatten från kondensatreningen.  

 

 Att bolaget ska utföra en periodisk besiktning av hela anläggningen. Nämnden föreslår 

att bolaget ges möjlighet att välja vilka delar som ska besiktas vilket år under rullande 

10-årsperioder. En plan för detta ska fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Den första 10 årsperioden ska börja gälla från det år det nya kraftverket tagits i drift.  

 

 Att bolaget senast två år efter att tillståndet vunnit laga kraft ska valla in cisternen för 

EO3 så att hela volymen vid läckage förhindras att tränga ner i marken.  
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 Att dagvattnet som riktvärde vid provtagning maximalt får innehålla följande halter 

föroreningar, halt anges i µg/l om inte annat anges (för metaller totala halter 

ofiltrerade prov). Halterna motsvarar de halter som Regionplane- och trafikkontoret, 

Stockholms landsting tagit fram och som används av flertalet kommuner i Stockholms 

län. 

  

Fosfor P   250 

Kväve N  3,5 mg/l 

Bly Pb    15 

Koppar Cu    40 

Zink Zn   150 

Kadmium Cd   0,5 

Krom Cr  25 

Nickel Ni  30 

Kvicksilver Hg  0,1 

Suspenderade 

Ämnen  100 mg/l 

Oljeindex  1 mg/l 

Bens(o)a pyren  0,1 

   

 Att bolaget senast ett år efter att det nya kraftverket tas i drift ska kunna samla in 

dagvattnet från hela anläggningsområdet och vid behov ha möjlighet att hålla och 

behandla vattnet innan det släpps till recipient. I andra hand yrkar nämnden att få 

närmare besluta om villkor angående uppfyllandet av 27§ SFS 2013:253 men vill i 

sådant fall att domstolen avgör områdets storlek.      

 

 Att nämnden ges bemyndigande att ställa villkor angående slagg- och askhantering 

inklusive provtagning och analys av biobränsle från olika källor.  

 

 Att nämnden ges bemyndigande att ställa ytterligare villkor avseende försiktighetsmått 

för att undvika omgivningsstörningar från bränsleberedningen vid det nya 

kraftvärmeverket (KVV)  

 

 Att nämnden ges bemyndigande att godkänna en reviderad statusrapport för kvarteret 

Dressinen som ska ges in till tillsynsmyndigheten i god tid innan det nya kraftverket 

tas i drift.  

 

Dessa yrkanden utvecklas närmare nedan under rubrik utveckling av yrkanden. 

 

Sammanfattning 

Nämnden konstaterar att verksamheten som ansökan omfattar kommer att innebära stora 

fördelar genom minskade utsläpp av växthusgaser och svaveldioxid.  

 

Sammantaget är verksamheten komplex med delar av olika ålder och prestanda. 

Avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar berörs av flera lagstiftningar som ska 
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vägas in vid prövningen. Industri-emissionsdirektivet (IED) ställer krav på bästa möjliga 

teknik genom att BREF (best available techniques reference document) ska beaktas vid 

tillståndsprövningar trots att BAT (best available techniques) inte ännu har fastställts och 

publicerats.  I prövningen ska också den strängare nivån BMT (bästa möjliga teknik) enligt 

miljöbalken beaktas.  Samtidigt har det redan inom ramen för IED införts två förordningar där 

många begränsningsvärden ska beaktas. I remissarbetet har förvaltningen tagit hänsyn till 

dessa faktorer och även sådana som framkommit inom ramen för ordinarie tillsyn.  

 

Med hänsyn tagen till erfarenheter i tillsynsarbetet och avvägningar efter genomgång av 

lagkrav mm gör nämnden sammanfattningsvis bedömningen att verksamheten är tillåtlig på 

vald plats under förutsättning att nämndens yrkanden och synpunkter beaktas vid prövningen.   

 

Bakgrund 

Vattenfall AB behöver ersätta befintligt kraftvärmeverk (KVV) och kommer därmed att 

övergå från torveldning till biobränsle och ansöker därför om tillstånd enligt miljöbalken. 

Denna remiss, med anledning av tillståndsansökan, innefattar inte bara det nya KVV utan hela 

den befintliga verksamheten inom kvarteret Brännugnen.   

 

Bedömning 

Allmänt  

Det nya kraftvärmeverket och den pågående konverteringen av hetvattencentralen (HVC) från 

torv till biobränsle innebär att påverkan av verksamheten på miljön kommer att minska 

betydligt. Klimatpåverkan (beräknat som koldioxidekvivalenter) och svaveldioxidutsläpp 

bedöms nästan halveras men även andra utsläpp minskar. Sannolikt hade en från 

miljösynpunkt bättre lokalisering kunnat hittas. Nämnden förstår dock att de 

samordningsvinster som vald plats har avseende tillgång till personal, övervakningssystem, 

energiförsörjning, ledningssystem och transporter mm är betydande. Att marken redan är 

exploaterad för industriändamål är också en fördel. Nämnden bedömer att förväntade 

störningar kommer att vara acceptabla på vald plats. Vattenfall bör därför medges tillstånd att 

bedriva verksamheten på den valda platsen.  

 

Bästa möjliga teknik  

(Se också till kommentarer till villkorsförslagen nedan.)  

Prövningen omfattar hela verksamheten inom kvarteret Dressinen och den befintliga inom 

kvarteret Brännugnen. Då fjärrvärmeverket byggts på under lång tid är det viktigt att 

prövningen också innebär en anpassning till de krav som gäller idag för de befintliga delarna 

av anläggningen.  

 

Nämnden ser därför positivt på att Vattenfall jämför prestandan för alla delar av verksamheten 

med nivån på de kommande kraven för BAT som inom närmaste åren kommer att beslutas. 

Beroende på de BAT-slutsatser som beslutas för respektive ämne så kan bolaget vid 

införandet av dessa komma att få problem om de får villkor som ligger för högt. Bolaget har i 

tabeller i kapitel 8 redovisat förväntade nivåer och förslag till villkor och förslagen ligger ofta 
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i mitten av intervallet för BREF 2013. I vissa fall ligger förväntade halter över det övre 

intervallet och i synnerhet här ser nämnden att det kommer att bli problem i framtiden. Det 

finns visserligen vissa dispensmöjligheter i industriutsläppsförordningen SFS 2013:250 (IUF) 

men målsättningen måste vara att förbereda sig redan idag för framtida tuffare utsläppskrav. 

Från införandet av BAT har bolaget 4 år på sig att anpassa sig till BAT nivån.  

 

Utveckling av yrkanden  

Kondensat 

Bolaget anger att deras bidrag från kondensatreningen till transporten av förorenande ämnen i 

recipienten är litet med undantag för kvicksilver och antimon. För kvicksilver anger bolaget 

att bidraget är 10 % men nämnden bedömer att det sannolikt är högre. Bolaget har i MKB 

utgått från att den faktiska halten kvicksilver är lika med detektionsgränsen i Fyrisån 

uppströms utsläppet men sannolikt är det betydligt lägre halter och därmed blir bolagets 

bidrag större än 10 %. Det är önskvärt att företaget också redovisar de förorenade ämnenas 

halter eftersom Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag utgår från 

halter och haltpåslag.  Också BREF:ar anger halter för bedömning av BAT. Halter för 

samtliga parametrar som tas upp i BREF bör därför vara med.  

  

Nämnden anser att bolaget bör ges ett utredningsvillkor avseende möjligheten att minska 

halterna och/eller mängderna metaller till Fyrisån och i synnerhet antimon och kvicksilver.  

Bolagets förväntade halt antimon är 0,5 mg/l. Det innebär att ca 85 % av antimonhalten i 

Fyrisån kommer från bolagets verksamhet. Bolagets förväntade halt ligger visserligen inom 

BREF (0,005-0,85 mg/l) och bolaget anger i svar till nämnden att de inte känner till någon 

särskild metod för att minska halterna mer än reningsverket klarar idag. Miljöeffekterna av 

antimon är relativt dåligt kända men ämnet har egenskaper liknande arsenik och nämnden 

bedömer att det är viktigt att försöka minimera dessa utsläpp. Med yrkandet på 

utredningsvillkor vill nämnden att bolaget utreder om dess rening och vattenhantering är i 

nivå med BMT.   

 

Periodisk besiktning 

Verksamheten, som är uppbyggd av ett flertal produktionsenheter av varierande ålder och 

skötselbehov, är sammantaget komplex. Därför yrkar nämnden på att ett villkor för driften av 

anläggningen är att regelbundna periodiska besiktningar görs. Verksamheten får på så sätt en 

bedömning av anläggningens status, hur den klarar villkor och lagstiftning och förslag på 

förbättringsarbete.  

 

Oljeförvaring 

Som ett led i en anpassning till dagens miljökrav anser nämnden vidare att bolaget ska valla in 

cisternen för förvaring av eldningsolja klass 3. Cisternen ligger inom skyddsområde för 

vattentäkt och nämnden anser att det är ytterst viktigt att konsekvenserna vid ett haveri 

minimeras. Bolaget sköter inspektioner och egenkontroll mycket bra. Det finns också ett 

larmsystem kopplat till oljeavskiljare kring cisternen men nämnden anser att det kan bli stora 

konsekvenser om ett haveri trots allt händer. Skyddsområdesbestämmelserna anger att 

lagringen ska vara utformad så att hela volymen vid läckage förhindras att tränga ner i 

marken.  
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Dagvatten 

Sedan några år tillbaka pågår inom ramen för miljöförvaltningens tillsyn och bolagets 

egenkontroll ett arbete med att förbättra dagvattensituationen. En överenskommelse finns 

mellan bolaget och tillsynsmyndigheten om ett kontrollprogram med riktvärden motsvarande 

de dagvattenhalter som regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) tagit fram. 

Bolaget håller också på att ta fram ett förslag på lösning av dagvattenhanteringen inom det 

befintliga verksamhetsområdet. Bolaget uppfyller dock ännu inte kravet i 27§ SFS 2013:253. 

Det finns inte anordningar för att omhänderta dagvattnet och kunna hålla det vid haveri eller 

brand för att kunna behandla det innan det släpps. I svar på frågor i tidigare remissomgång har 

bolaget svarat att de anser att 27§ bara gäller delen där avfallsförbränning sker. Nämnden 

menar att avfallsförbränningen som huvudverksamhet för anläggningen är styrande och att 

avfallsförbränningen tillsammans med övriga befintliga verksamheter och det kommande nya 

KVV därför sammantaget är en avfallsförbränningsanläggning. Därmed anser nämnden att 

hela verksamhetsområdet ska räknas in. Nämnden yrkar på att bolaget ges ett villkor att 

åtgärda detta.  I andra hand yrkar nämnden att tillsynsmyndigheten får närmare besluta om 

villkor angående uppfyllandet av 27§ SFS 2013:253.  I bägge fallen vill nämnden att 

domstolen ska avgöra frågan om områdets storlek.  

 

Askhantering 

Nämnden ser mycket positivt på bolagets initiativ att hitta resurs- och miljömässigt bra 

användning för askan. Användningen för anläggningsändamål innebär stor nytta för ur 

resurshushållningsperspektiv.   

 

All aska från biobränsle- och torveldningen används för närvarande för anläggningsändamål. 

Materialet är mycket attraktivt, delvis tack vare inblåsningen av kalk för svavelreduktion i 

befintligt KVV. Biobränsleeldningen i nya KVV och befintlig HVC kommer att ge askan 

delvis ändrade egenskaper och innehåll av föroreningar. Användningen för 

anläggningsändamål kan därför innebära behov av någon form av förädling vilket inte tagits 

upp i ansökan.  

 

Askanvändningen har hittills skötts inom ramen för en MKB gällande olika blandningar av 

torvaska. Varje användning har sedan skett som en anmälan om användning av avfall för 

anläggningsändamål med ringa risk.  En förnyad MKB kommer att behövas för de typer av 

biobränslen som ska eldas.  Den kan komma att behöva förnyas igen om bränslets egenskaper 

i framtiden skiftar av olika orsaker.  

 

Såväl aska som slagg från avfallshanteringen har efter utvinning av metaller i slaggen 

deponerats. Nu pågår ett arbete med att utvärdera om det skulle kunna gå att använda också 

slaggen för anläggningsändamål. Även för slaggen innebär det att en MKB kommer att styra 

grundförutsättningarna för möjliga användningsområden.    

 

I ansökan tar bolaget upp returträ. I en sådan råvara finns högre halter av metaller mm. Om 

man avser elda sådant material måste det ske kampanjvis och med ställande av andra krav än 

för den aska som innefattas av MKB. Sammanfattningsvis anser nämnden att det föreligger 

behov av ett bemyndigande att ställa villkor angående slagg- och askhanteringen. Detta 
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yrkande om bemyndigande görs för att underlätta för både bolaget och tillsynsmyndigheten 

vid framtida förändringar i bränslets och därmed kanske också askans egenskaper.  
 

Bränslehantering 

Bolaget har i svar hänvisat till kapitel 3 teknisk beskrivning. Informationen är där mycket 

knapphändig och måste kanske så vara då upphandlingen inte är gjord än. Nämnden förutser 

att det beroende på val av lösningar och olika bränsleslag kan uppstå problem med damning 

och lukt mm. Då detaljerna för verksamheten är så lite känd i förväg, vill nämnden ha ett 

bemyndigande att kunna fatta beslut om särskilda försiktighetsmått beroende av vald lösning.  

 

Synpunkter i övrigt  

Ianspråktagande av tillståndet 

Nämndens uppfattning är att då tillståndet orsakats av nytt KVV ska villkoren i huvudsak 

börja gälla från den dag det nya KVV tas i drift. Gällande tillstånd tillsammans med gällande 

förordningar bedöms, med ett par undantag, som tillräckliga för de befintliga verksamheterna. 

Undantagen gäller att bolaget enligt nämndens uppfattning senast två år efter domen vunnit 

laga kraft, för befintliga verksamheter, ska klara kravet på uppsamling av vatten och ha 

förberedelse att hålla ex vis släckvatten för behandling innan det släpps till dagvattennätet 

samt klara gällande skyddsområdesbestämmelser för förvaring av EO3. Vidare anser 

nämnden att de utredningsvillkor som nämnden yrkat på bör kunna klaras av före eller i 

samband med att övriga villkor tas i anspråk.   

 
Katalysator 

SNCR (selective non catalytic reduction), det vill säga teknik utan katalysator, innebär större 

sekundära utsläpp av kväveföreningar än om katalysator används. Konsumtionen av 

ammoniakföreningar är också betydligt högre om inte katalysator används. Vid reduktion av 

kväveoxider utan katalysator används stora mängder högvärdigt gödningsämne (urea). I och med 

att katalysator väljs bort i det nya KVV tillsätts större mängder kväve. Därmed uppstår också ett 

”ammonium slip”, det vill säga att en del tillsatt kväve inte övergår till kvävgas. Kväve som 

”slunkit förbi” och inte ingått i reaktionen fullt ut med kväveoxid, bidrar i stället till sekundärt 

utsläpp av kväveföreningar till luft, aska och kondensat.  

 

Användningen av SNCR är en allmänt använd och fungerande teknik, men nämnden är tveksam 

om det kan betraktas som hållbart i ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har i svar visat att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att använda SCR. Nämnden hade gärna sett att miljömässiga skäl 

redovisats för att visa varför SCR i dagsläget för nya KVV och block 1 & 4 inte är ett förvarbart 

alternativ.   

 

Nya oljepannor 

När det gäller de nya oljepannorna undrar nämnden hur bolaget ser på problematiken att de 

förväntade NOx-utsläppen ligger över det övre intervallet i BREF 2013? Det kommer att 

orsaka problem vid införande av BAT.  

 

Statusrapport enligt IUF 

Statusrapport kvarteret Brännugnen 

Statusrapporten behöver kompletteras avseende den egna användningen av farliga ämnen. 

Nämnden vill att bolaget redovisar en förteckning över dessa ämnen med kommentarer så att 
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det är tydligt vilka ämnen som inte tagits med i rapporten. Den svenska tolkningen av farliga 

ämnen är att jämställa med definitionen på föroreningar i samband med förorenad mark. Det 

innebär att verksamhetsutövaren ska gå igenom kemikalieförteckning och notera potentiellt 

förorenande ämnen som används i mer än obetydliga mängder.  

Hanteringsplatserna för dessa potentiellt förorenande ämnen/aktiviteter ska också, enligt 

vägledningsdokument statusrapport 2013-10-08 från Naturvårdsverket, gås igenom och 

avsynas och bedömas i vilken utsträckning det finns möjligheter att spill mm från hanteringen 

kan tränga ner i marken. Med den definition som Naturvårdsverket använder innebär det att t 

ex hanteringsplatser för farligt avfall, containerförvaringen, skrothantering, transformatorer, 

avloppssystemet och invallningar kanske kan ge upphov till framtida föroreningar. Bolaget 

kan ha utfört detta arbete och bedömt att det bara är den hantering som räknas upp i början av 

kapitel 5 som kan generera framtida föroreningar av betydelse. I sådant fall vill nämnden att 

bolaget översiktligt redogör för de bedömningar och besiktningar som gjorts.  

 

Redovisning av föroreningssituationen kvarteret Brännugnen.  

Idealet hade varit en MIFO inventering (allmänt vedertagen metod för inventering av 

förorenade områden) och en undersökning av hela området och en genomgång av objekt på 

grannfastigheter som kan ha eller kan komma att påverka situationen på fastigheten. Den 

senare behöver dock inte vara så omfattande men den bör vara med. Nu finns 

bakgrundsuppgifter om historiken på fastigheten minst motsvarande MIFO men 

markundersökningarna är utförda på olika platser vid olika tidpunkter. Nämnden bedömer 

dock att med en översiktlig genomgång av grannfastigheter enligt ovan och under 

förutsättning att referensdokumenten i form av utförda markundersökningar arkiveras på ett 

säkert sätt för framtiden, så kan en tillfredsställande bild skapas av situationen när statusen 

ska kontrolleras i framtiden. Respektive undersökning som utförts inom fastigheten är 

föredömligt redovisad och sammanfattad i rapporten men när framtida periodiska kontroller 

ska ske så kommer det att behövas fakta i form av halter som finns i rapporterna.  

 

Slutsats Brännugnen:  

Rapporten behöver kompletteras avseende användningen av förorenande ämnen och 

beskrivning av objekt som kan ha eller kan komma att påverka situationen på fastigheten. 

Beskrivningen av föroreningssituationen och historiken på fastigheten är tillfredsställande.  

  

Statusrapport kvarteret Dressinen 

Egentligen har nämnden i princip samma invändningar för kvarteret Dressinen som för 

kvarteret Brännugnen ovan. Beskrivningen av föroreningssituationen är mycket bra förutsatt 

att dokumentationen av utförda undersökningar finns med. Genomgång av omgivande 

fastigheter som kan ha betydelse saknas. I beskrivningen sägs att avrinningen är mot SV men 

det finns enligt nämnden indikationer på en västlig spridningsväg också. Det har påträffats 

PER (perklorerade lösningsmedel) på GE Healthcares fastighet ungefär rakt V om kvarteret 

Dressinen. GE Healthcare har utrett detta och har inte kunnat påvisa att det använts PER på 

fastigheten. I beskrivningen om geologin vill nämnden påpeka att friktionsjorden är mycket 

genomsläpplig och spridningsförutsättningarna därför är stora. Detta har inte framkommit i 

rapporten.   
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Nämnden har förståelse för att det kan vara svårt att i förväg veta var hanteringar av farliga 

ämnen mer i detalj kommer att ske inom verksamhetsområdet för det nya kraftverket. Därför 

har nämnden yrkat på att få godkänna en statusrapport i samband med att det nya kraftverket 

tas i bruk. Nämnden tar i detta yttrande främst hänsyn till om beskrivningen av 

föroreningssituationen är rimligt väl beskriven och om tillräcklig kännedom finns för att 

senare kunna bedöma vad som kan vara tillkommande föroreningar. Därför yrkar nämnden att 

få godkänna en reviderad rapport som beskriver läget för hanteringen av farliga ämnen då mer 

information föreligger om ämnen, platser och omfattning.   
 

Slutsats Dressinen 

Rapporten behöver kompletteras avseende användningen av förorenande ämnen och 

beskrivning av objekt som kan ha påverkat, eller kan komma att påverka situationen på 

fastigheten. Beskrivningen av föroreningssituationen och historiken på fastigheten är 

tillfredsställande om nämndens synpunkter arbetas in. Det finns i statusrapporten några ställen 

där det står ”Fel, hittar inte referenskälla” vilket tyder på att rapporten inte är den slutliga 

versionen. Med anledning av svårigheten att i detalj veta var och exakt vilka ämnen och 

verksamheter som slutligen kommer att bli aktuella vid det nya KVV vill nämnden ha ett 

bemyndigande att godkänna rapporten före verksamheten tas i drift.   

 

Synpunkter och yrkanden avseende bolagets villkorsförslag 
Bolaget har i svar i kompletteringsomgången angett att de vill hantera villkorsfrågor i denna 

remissomgång. Därför upprepar nämnden en del av det som sades där men ytterligare frågor och 

bedömningar har tillkommit.   

 

Fortfarande vill nämnden uppmärksamma bolaget och Mark- och miljödomstolen på att det nya 

kraftvärmeverket kanske inte kommer att uppnå villkorade halter från dag ett under 

inkörningsperioden. Bolaget har till en del tagit höjd för detta i villkor 23 men nämnden är inte 

säker på att detta är tillräckligt. Förordningen 2013:252 innehåller inte några undantag avseende 

inkörningsperiod.  

 

Villkoren angående NOx  

Generellt ligger förslagen 40 % och över förväntade värden. Nämnden anser att föreslagna värden 

generellt borde kunna sänkas. Nämnden tolkar förslagen som att sammanlagda icke validerade 

dygnsmedel/365 inte får vara högre, det vill säga ett gränsvärde. Nämnden yrkar också på ett 

gränsvärde i ton/år anges som ett villkor.  

 

Villkor SO2 

Inget villkor är föreslaget för SO2. Nämnden håller med bolaget om att befintliga förordningar är 

tillräckliga. Betydande minskning sker med övergång till biobränslen och låga svavelhalter i 

oljebränsle. Nämnden yrkar också på ett gränsvärde totalt för hela verksamheten i ton per år.  

 

Villkor 7 

Förslag NH3: 15mg/m3 är över BREF 2013 och 2006 (5 mg/m3 för biobränslen och 10 mg/m3 för 

avfallsförbränning).  Det verkar vara HVC pannan som förväntas ligga kring 7 mg/m3, övriga 

pannor förväntas klara BAT. Nämnden anser att det kan vara bra med ett villkor tills BAT 

fastställs även om bolaget förefaller kunna klara 10 mg/m3.  
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Villkor 8 

Bolaget föreslår 300 mg/m3 för kolmonoxid som dygnsmedelvärde att hållas minst 95 % av årets 

dygn. 300 mg/m3 ligger långt över BREF 2013 (80mg/m3) och över FSF (250 mg/m3). Nämnden 

önskar en förklaring till att förslaget ligger så högt över BREF. Förslaget innebär också att dispens 

måste ges enligt FSF.   

 

Villkor 9  

Bolaget föreslår 25 µg/m3 för kvicksilver från Block 1-4 och 5 vilket ligger över BREF 2006 (20 

µg/m3 som dygnsmedelvärde).  Bolaget förväntar sig mindre än 0,2 µg/m3 men föreslår 25. Detta 

värde måste sänkas betydligt.  

 

Villkor 10 

Nämnden noterar att bolaget föreslår mätning av Saltsyra (HCl) och Fluorväte (HF) 2 ggr per år. 

Detta går emot reglerna i AFF som säger att om bolaget kan visa att kontinuerliga mätningar inte 

behövs tack vare mycket bra rening kan mätning ske periodiskt varje kvartal enligt 43§. Av MKB 

framgår att bolaget förväntar sig värden under eller i paritet med lägsta nivån i BREF. Bolaget har 

i svar till länsstyrelsen visat att även under de korta perioder som det våta reningssteget inte är i 

drift i block 1-4 är halterna låga. Nämnden föreslår därför mätningar kvartalsvis.  

 

Villkor 11  

I kapitel 7.8, miljökvalitetsnormer vatten, redovisar bolaget bidrag i procent för olika ämnen 

till Fyrisån. Nämnden har tidigare frågat om risken för fisk med koppling till NH4
+
/NH3 

(ammonium/ammoniak) och bolaget har svarat med ett scenario för sitt utsläpp som under 

sommarmånaderna skulle innebära en totalhalt vid Flottsund som ligger under hälften av 

normen för fisk och musselvatten. Bolaget anger därför att ett pH intervall mellan 7-9 för 

kondensatet bör vara tillräckligt som skydd. Bolaget har då, baserat på ett antal mätningar 

2010-2011, visat att utsläppet sommartid inte bedöms innebära problem från Flottsund och 

nedströms. Men uppströms Flottsund och i synnerhet nära utsläppspunkten i kombination med 

utsläppet från reningsverket kan, enligt nämndens uppfattning, påverkan på Fyrisån inte 

uteslutas. Nuvarande villkor för utsläpp av kondensatvatten är 50 mg/l. Halter som bolaget 

redovisat från senaste året är dock mycket lägre och har oftast legat under eller kring 10 mg/l. 

Med hänvisning till försiktighetsprincipen och att bolaget senaste året haft låga halter kring 10 

mg/l föreslår nämnden en sänkning av riktvärdet för NH4 från 50 mg/l till 15mg/l.   
 

Villkor 14 

Nämnden vill att halter också anges som riktvärde i µg/l, inte bara totala mängder.   

Bolaget har i MKB visat att haltbidragen till recipienten i de flesta fall är små. Inom ramen för 

arbetet med att minska påverkan från dagvatten från anläggningen har dock kondensatvattnet 

uppmärksammats genom att det står för huvuddelen av utsläppen av tungetaller från området. 

Då utsläppet av kondensat sker till dagvattennätet anser nämnden att det är rimligt att 

jämställa det med dagvatten och anser att det vore önskvärt att minska halterna så att de 

stämmer överens med de dagvattenhalter som regionplane- och trafikkontoret i Stockholms 

län (RTK; i dag förkortat till TMR som står för tillväxt, miljö och regionplanering) tillämpar. 

Det vill säga att de värden som nämnden föreslagit ska fastställas som villkor för dagvattnet. 

Nämnden vill att bolaget utreder möjligheten till förbättring av reningsverkets prestanda 
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och/eller maximal återanvändning av kondensatvattnet inom verksamheten och yrkar därför 

på ett utredningsvillkor för att fastställa BMT.   

 

 

 

 

Villkor 20 angående driftstörningar 

Onödigt villkor, regleras redan i FSF 

 

 

Villkor 21 angående driftstörningar  

Onödigt villkor, regleras redan i AFA 

 

Villkor 23 under inkörning och provdrift 

Nämnden anser att högre halter bör kunna tillåtas under inkörningstiden för att kunna 

optimera driften. Se också villkor 8.  

 

 

 

 

I ärendet har samråd skett med Marie Nilsson, miljöinspektör 
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Statusrapport mark och grundvatten kv Brännugnen 

1. Sammanfattning 

Vattenfall AB ansöker under 2014 om fortsatt tillstånd för den befintliga fjärrvärme-

verksamheten i kvarteret Brännugnen i Boländerna 13:2 och 13:5 i Uppsala. Tillståndsansökan 

sker på grund av planerad nybyggnation av en kraftvärmepanna som ska ersätta den nuvarande, 

nästan 40 år gamla, torveldade kraftvärmepannan. Enligt 22 kap. 1 § stycket 7 Miljöbalken och 

23-24 §§ Industriutsläppsförordningen (2013:250) behöver en statusrapport upprättas angående 

mark och grundvatten.  En statusrapport krävs dock inte om risken är liten för att verksamheten 

medför föroreningsskada inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas.  

Föreliggande rapport omfattar befintlig verksamhet i kvarteret Brännugnen, karta återfinns i 

Bilaga 1, och inges även om den i strikt mening inte krävs, eftersom Vattenfall gör bedömningen 

att  risken är liten att den sökta verksamheten  medför föroreningsskada inom området.  

Den nya kraftvärmepannan kommer att byggas på anslutande tomt, kvarteret Dressinen, 

Boländerna 19:1, som inte omfattas av denna rapport utan där det finns särskilda rapporter som 

bifogas tillståndsansökan. Den historiska verksamheten och föroreningen är skiljd från kvarteret 

Brännugnen vilket gör att en sammanfogad statusrapport inte tillför tydlighet i detta fall. 

Kvarteret Brännugnen är en före detta deponi genom den verksamhet som Uppsala kommun 

bedrev mellan 1905 och 1966. Under åren 1931 till 1961 fanns en brännugn som genererade aska 

till området. Utöver deponiverksamheten kan fjärrvärmeverksamheten historiskt i viss mån 

bidragit med markföroreningar i form av oljeläckage från ledningar och aska från 

avfallsförbränningen.  

Vid byggnationer inom området påträffas ibland föroreningar över nivån för mindre känslig mark,   

såsom tungmetallerna bly, kadmium och zink samt även olja. I ett fall har oljan varit av PAH-typ.  

Där föroreningar påträffas saneras marken genom att förorenade massor över nivån för mindre 

känslig mark fraktas bort till godkända behandlingsanläggningar (deponier). På detta vis har 

betydande delar av området sanerats. Eftersom det är en inhomogen föroreningsförekomst 

provtas marken med fördel just i samband med grävning där schaktkontroll med in-situmetoder 

kan användas. 

Den sökta verksamheten förväntas inte medföra ökad förorening på området utan varje 

byggnation innebär på samma sätt som ovan, att den historiska föroreningen minskas. 



VATTENFALL VÄRME NORDEN  

RAPPORT *2678098 STATUSRAPPORT MARK OCH GRUNDVATTEN KV BRÄNNUGNEN UPPSALA   2 (20) 

Rapporten är kompletterad och redigerad 2014-10-20 av Anna Karlsson (Vattenfall) med hjälp av 
Ing-Marie Nyström (Bjerking), utgående från ursprunglig rapport 2014-04-11 av Tiina Tarvis, Anna 
Velin och Anna Karlsson (Vattenfall). 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Statusrapport mark och grundvatten kv Brännugnen .......................................................... 1 

1. Sammanfattning ............................................................................................................. 1 

2. Tidigare användning av området ................................................................................... 2 

3. Topografi ........................................................................................................................ 5 

4. Yt- och grundvatten ....................................................................................................... 5 

5. Nuvarande användning av området .............................................................................. 6 

6. Undersökningar av föroreningar på området ................................................................... 7 

6.1. Byggande av avfallsförbränningen block 5 ................................................................ 9 

6.2. Byggande av modulkontoret ...................................................................................... 9 

6.3. Byggande av stödmur ................................................................................................. 9 

6.4. Byggande av kontrollrummet ..................................................................................... 9 

6.5. Fjärrvärmeschakt ...................................................................................................... 10 

6.6. Användning av torvplanen ....................................................................................... 10 

6.7 Tidigare bebyggda delar av fastigheterna i kvarteret Brännugnen (före år 2000) ... 11 

7. Slutsatser och strategi för statuskontroll ........................................................................ 11 

Slutsatser ......................................................................................................................... 11 

Strategi för periodisk statuskontroll av mark och grundvatten ...................................... 12 

8. Referenser 
 

Bilaga 1. Karta över området Boländerna, Uppsala, och närliggande områden ................ 14 

Bilaga 2. Bergnivå karta ....................................................................................................... 15 

Bilaga 3. Grund- och markvattennivåer .............................................................................. 16 

Bilaga 4. Grundvattenundersökning, provtagningspunkter ................................................ 17 

Bilaga 5. Översikt kv Brännugnen (separat bilaga, A3-format) 
Bilaga 6. Karta över saneringsområdet av PAH-tjära .......................................................... 18 

Bilaga 7. Provtagningspunkterna av markundersökningen 2008 ....................................... 19 

Bilaga 8. Provtagningspunkterna av markundersökningen 2013. ...................................... 20 

 

2. Tidigare användning av området 

Vattenfall förvärvade år 2000 fjärrvärmeverksamheten i kvarteret Brännugnen från Uppsala 

kommun. Området användes av staden under åren 1905 till 1966 som en av Uppsalas soptippar. 

Deponering har skett av såväl skräp som organiskt avfall inklusive latrin. Skräphögar brändes 

öppet för att minska dess volym och askan ansamlades på området.  Deponiverksamheten har 

medfört att rester av olika föroreningar finns i marken och området är identifierat som förorenad 

mark i de register som förekommer, t.ex. hos Länsstyrelsen. 
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Flygfotot är från 1948 

och en markering har 

lagts ovanpå för att 

visa Vattenfalls 

nuvarande område. 

Dragningen av 

nuvarande 

Bolandsgatan har 

ändrats till en rakare 

sträckning. 

 

1934 byggdes ugnen i 

det nordöstra hörnet 

av området som gett 

namn till kvarteret 

Brännugnen, denna 

syns både på 

flygfotot och på 

kartan från 1961. 

 

1961 upphörde 

förbränningen i 

brännugnen då den 

första avfalls-

förbränningen med 

energiutvinning 

byggdes i det 

sydvästa hörnet av 

området. 
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Söder om brännugnen syns området (höjden) där askan troligen deponerades, denna höjd 

(”Prärien”) fanns kvar på området till dess att torvplanen anlades under 80-talet. 

Även området söder om den ”vändplats” som syns i bilden användes troligen för deponering. 

Diket som syns söder om detta område är det ”kreosot-dike ” där tunnor med PAH-innehållande 

ämnen hittades vid bygget av modulhuset (kontor), området är nu sanerat, se avsnitt 6.2. 

Deponiområdet söder om ”vändplatsen” som syns på fotot ovan, vidgades antagligen under åren 

efter fotot togs, 1948, fram till deponiverksamhetens upphörande 1966.  

Deponiverksamheten har lett till att undergrunden i kvarteret Brännugnen till största delen täckts 

av tipp- och fyllnadsmassor, även om dessa i vissa områden helt eller delvis schaktats bort i 

samband med byggnationer. Området kan indelas i ett tippområde inom den östra delen med 

delvis förmultnade soptippsmassor och den  västra delen med jord- och sprängstensfyllning. 

Under 70-talet har ytterligare jord- och sprängsten uppfyllts i samband med värmeverkets olika 

byggnadsetapper och slutligen har en bullervall uppfyllts längst i öster ned mot Stålgatan.  

Vintern 1965-66 togs den oljeeldade hetvattencentralen Bolandsverket i drift, byggd öster om 

avfallsförbränningen. 1973 togs det oljeeldade kraftvärmeverket i drift, byggt i anslutning till 

Bolandsverket. Kraftvärmeverket konverterades 1985 från olja till torvförbränning då också 

omfattande markarbeten genomfördes för den nuvarande torvplanen samt för järnvägsspåret. 

1985 byggdes en hetvattenpanna för torv, HVC, mellan Bolandsverket och avfallsförbränningen. 

I marken inom området finns en stor mängd ledningar för olja, el, vatten, avlopp, fjärrvärme, 

ånga och fjärrkyla. Det kan inte uteslutas att olja i vissa fall kan ha läckt från ledningar till 

omgivande mark mellan tankarna (lokaliserade längs Bolandsgatan) och pannorna längre ner på 

området.  

Den avfallsförbränning som skedde under 60-talet och 70-talen kan ha gett viss markförorening 

från aska i anslutning till avfallsförbränningsanläggningen.  

Aska från 

brännugnen 

Deponiområde, detta kan ha vidgats 

under efterföljande år fram till 1966. 
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3. Topografi 

Marken inom området består omväxlande av berg, sten, block, morän och lera. Bergnivåkarta 

som är framställd av konsultbolaget Bjerking under 1983 finns i bilaga 2. 

Området där kvarteret Brännugnen ligger är en väl markerad högplatå (+20) vilken höjer sig 

markant ur den omkringliggande åkermarken (+10). Inom områdets högsta delar är vattentornet 

och kraftvärmeverket belägna och i terrängen uppträder rikligt med fastmarksområden (morän) 

med berg i dagen. Mellan de uppstickande fastmarkspartierna uppträder ofta sedimentfyllda 

svackor med lera och svackorna synes ha en huvudriktning i öst-västlig sträckning även om ibland 

en underordnad nord-sydlig sträckning synes föreligga. 

På jordartskartan 11 I Uppsala NV (SGU serie Ae 113) är området markerat som glaciallera med 

enstaka hällar med berg i dagen. Detta bekräftas av de äldre geotekniska undersökningarna och 

området är uppfyllt med gruslager för bärförmåga och det har även tidigare varit utfyllt bland 

annat med sopor och askor (Bjerking 2010).  

 

4. Yt- och grundvatten 

Området ligger inom yttre skyddszon för vattenskyddsområde.  

Den mest troliga grundvattenriktningen är mot syd-sydväst där bergläget är något lägre än i norr, 

öster och väster. En stor gryta i berggrunden där ett djupare mer stillastående grundvatten 

samlas, finns under den västra delen av torvplanen. I den samlas grundvattnet som i en bergsskål 

innan det finner en väg ut vid någon bergströskel (Bjerking 2010). 

Ett omfattande mark- och grundvattenövervaknings program i 10 grundvattenrör startades 1983 

och pågick fram till 1986. Man fann att grundvattenytans lutningsgradient är 10-12 0/00  dvs ytan 

faller mot söder. Utifrån denna gradient samt observerade grundvattennivåer som mättes under 

1983 innebär det att vid Bolandsgatan i norr bör grundvattenytan vara belägen på ca +10 och 

nere i söder vid kraftledningen på ca +7. Resultaten av övervakningsprogrammet visade att 

berggrundvattnets tryckgradient varierar under mätperioden inom ett intervall av ca 1 m; 

jordgrundvattnets tryckgradient varierar under mätperioden inom ett intervall av ca 0,6 m; 

normalt varierar Uppsala tätorts grundvattennivåer inom intervallet 1 -1,5 m under året. 

Från undersökningar gjorda av konsultbolaget Bjerking ligger grundvattenytan på +5/+6 m på 

området. 

Ytvattnet följer topografins sluttande form och avbördas mot söder. Då marklagren inom stora 

delar överst består av fyllnadsmassor bör man räkna med att ytvattnet kan uppsamlas i ”fickor” 

ovanpå leran och där bilda stående markvatten. Ytvattenavrinningen från torvplanen sker med 

befintligt dagvattensystem som leder vattnet till Fyrisån. 

Konsultbolaget Bjerking utförde under 2010 miljöteknisk markundersökning som omfattar mark 

och grundvatten med fokus på förorening av klorerade lösningsmedel och spilloljor på och i 

närheten av det område som idag omnämns som torvplan. Undersökningen är detaljerad och 

utöver ovan nämnda innehåller den också analys av halter av tungmetaller. 

Grundvattennivå mätningarna är angivna i tabellen i bilaga 3. 

Provtagningspunkterna är visade på kartan i bilaga 4.  
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Markvattnet är det vatten som rinner i fyllningslagret ovan leran. Detta vatten kallas ibland den 

övre grundvattenakvifären trots att det inte har någon kontakt med det undre grundvattnet. 

Vattenprover av markvatten analyserades och visar inga detekterbara halter av klorerade 

lösningsmedel (Bjerking 2010). 

Mätningar av grundvatten nivån i BP4 och GW2 visar ytterligare på att det är lokalt stillastående 

grundvatten i en ”skål” i berget vid BP4. Grundvattentrycknivån är där flera meter högre än 

utanför bergskålen (Bjerking 2010). 

Detaljerad av analys av grundvatten prover visade inga föroreningar av tungmetaller eller andra 

toxiska ämnen. Analyserna från vattnet visar också att inga rester av klorerade lösningsmedel 

eller av vinylklorid kunde detekteras (Bjerking 2010). Vattenproverna på grundvattnet visar en 

halt av bensen i GW1 (se Bilaga 4) som överskrider det hälsomässiga gränsvärdet för dricksvatten 

men ligger under lukt/smak-gränsen (Bjerking 2010). 

 

5. Nuvarande användning av området 

Vattenfall är sedan år 2000 ägare till marken i kvarteret Brännugnen med fastighetsbeteckningar 
Boländerna 13:2 och 13:5 och bedriver där förbränningsanläggningar för fjärrvärmeverksamhet.  
 
I kartan nedan finns olika delar av verksamheten markerade med nummer: 
1. Avfallsförbränningen 
2. Torvlagring 
3. Oljetankar 
4. Tom oljetank för förvaring av flis och balat avfall 
5. Invallad tank med ammoniak  
6. Flygaska och slam från avfallsförbränningen 

 

Anläggningen producerar årligen ca 1 400 GWh fjärrvärme, ca 200 GWh el, 90 GWh ånga och 40 

GWh fjärrkyla. Avfallsbränslen utgör ca 50% av tillförd energi, torv ca 25%, trä ca 10%, olja ca 5%. 

5. 

2. 

1. 

3. Tank 3 4. 

3. Tank 2 

6. 

6. 
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Ingen deponiverksamhet förekommer inom området. Inom området finns ett järnvägsspår som 

används för transport av torv/träbränslen. En hetvattenackumulator på 30 000 m3 finns söder om 

torvplanen. 

Anläggningen är bemannad dygnet runt och har ett central beläget kontrollrum. Ronderingar sker 

regelbundet av anläggningarna. Företaget har ett integrerat ledningssystem för säkerhet, hälsa 

och miljö, certifierat enligt AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete och OHSAS 18 001 samt 

enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, sedan mer än tio år tillbaka. I detta arbete med 

ständiga förbättringar ingår riskbedömningar såsom riskanalyser, skyddsronder mm.  

Markytan i området är till största delen hårdgjord, vilket innebär att regnvatten huvudsakligen 

leds bort som dagvatten och att endast en mindre del infiltrerar till mark via de få grönytor som 

finns i området.  

En omfattande beskrivning av verksamheten återfinns i den tekniska beskrivning som tagits fram 

till ansökan 2014 om förändrad verksamhet inom kvarteret Brännugnen och byggande av ett nytt 

kraftvärmeverk i det intilliggande kvarteret Dressinen.  

De farliga ämnen som hanteras inom området är  

- Eldningsoljor av lättare (eldningsolja 1, tanken rymmer 5 000 m3) och tyngre typ (eldningsolja 

3, tanken rymmer 25 000 m3, normalt lagras max 10 000 m3).  

Dessa lagras i tankar som besiktigas regelbundet. Lättolja förvaras i tank 2 som är 

dubbelmantlad och även har dubbla rörledningar som extra skydd mot läckage till mark. 

Tankning sker övervakat och på hårdgjord yta, vilket gör att olja inte riskerar att tränga ner i 

marken. Volymerna som kan lagras gör att anläggningen är en så kallad Sevesoanläggning av 

den lägre graden. Riskanalyser finns och uppdateras regelbundet. 

- Vattenlösningar av ammoniak och urea 

Dessa ämnen används huvudsakligen för att reducera kväveoxidhalterna i rökgaserna. 

Lagringen sker i slutna kärl som är placerade på hårdgjorda ytor. Tankning av ammoniak sker 

under övervakning av anläggningens personal. Urea levereras i fast form och blandad med 

vatten på anläggningen. 

- Lut och syra 

Ämnena används för pH-justeringar och regenerering av jonbytare. Ämnena levereras 

utspädd form i vattenlösning och hanteras i tankar.  

- Restprodukter från förbränning som är klassade som farligt avfall  

Dessa utgörs av flygaska från avfallsförbränningen och slam från avfallsförbränningens 

rökgaskondensatrening.  Askor hanteras inomhus och transporter sker med täckta bilar vilket 

gör att askorna inte förorenar marken inom kvarteret. 

- Mindre mängder kemikalier används i olika processer, t ex köldmedia och kalk. Hanteringen 

sker på hårdgjorda ytor och i slutna kärl vilket hindrar läckage till mark. 

 

6. Undersökningar av föroreningar på området 

Vid alla byggnationer sedan början av 2000-talet har alla förorenade massor som påträffats 

schaktats ur där så varit möjligt. Åtgärdsmålen har hela tiden varit Mindre Känslig 

Markanvändning. Fram till 2008 var riktvärdena mindre känslig markanvändning med 

grundvattenskydd (MKM GV) i enlighet med Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889. 
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Saneringar utförda efter oktober 2008 har utgått från riktvärdena i Naturvårdverkets rapport 

5976 för mindre känslig markanvändning. 

Den generella konceptuella modellen för exponeringsvägar är hämtad från rapport 5976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den exponeringsväg som inte är aktuell inom kv Brännugnen är intag av växter. I övrigt ska alla 

exponeringsvägar beaktas även om en mycket stor andel av marken består av hårdgjorda ytor.  

Utöver mänsklig exponering ska även föroreningsspridning via luft och vatten samt markmiljön 

beaktas vid bedömning av föroreningssituationen. 

Nedan listas undersökningar och saneringar gjorda inom kv Brännugnen. Omtalade områden 

finns markerade på ritning N-10.1-01 nedan samt som bilaga 5. Sanerade områden och byggnader 

anlagda på eller i berg har markerats med grönt. Områden där undersökningar finns och där 

ingen förorening nämns är markerade med blått. Förorenade områden (halter över MKM) har 

markerats med rött. För lila områden kan förorening finnas. Ej bebyggda områden som inte 

undersökts har ingen markering, liksom bebyggda områden där uppgifter är alltför knapphändiga. 

6.1  

6.2  

6.3  

6.4

  
 6.3  

6.5

  
 6.3  

6.6

  
 6.3  
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6.1. Byggande av avfallsförbränningen block 5 

Vid projekteringen av avfallsförbränningens block 5 år 2001 utfördes en miljöteknisk 

undersökning som visade förorening av metallerna bly, koppar och zink samt alifater i halter över 

MKM. I några punkter var halterna så höga att de idag hade bedömts som farlig avfall (FA)1. 

Föroreningarna påträffades i den östra delen av byggnadsområdet. Hela området 

efterbehandlades genom grävsanering och massorna transporterades till godkänd deponi. Inga 

massor med halter över MKM lämnades kvar under byggnaden. 

6.2. Byggande av modulkontoret 

I samband med att man började bygga modulkontoret 2004 påträffades ett stråk i marken med 

en stickande och frän lukt, typ tjära. Innehållet i diket analyserades och resultaten visade på höga 

halter av cancerogena och övriga PAH samt metaller (bly, koppar och zink). Halterna av PAH var 

så höga att de idag hade bedömts som farligt avfall1. Diket fortsatte på båda sidorna av 

modulkontorets husgrund (Bjerking 2004). PAH-föroreningen återfanns på ett djup av ca 2 – 2,5 

m under markytan och lagret var 0,5 m djupt. Området sanerades genom grävsanering och 

borttransport av de mest förorenade massorna. Under PAH-diket fanns torrskorpelera som 

innehöll sprickor och gamla rothål där tjäran hade kunnat tränga igenom. Ungefär en meter av 

den underliggande torrskorpeleran grävdes ur men trots detta var halterna i schaktbotten ändå 

högre än då gällande riktvärden. Omfattningen av det förorenade skiktet i det gamla diket avtar 

ut från byggnaden från att ha varit ca 0,5 m tjockt till att vara mindre än 0,1 m. 

Den förorenade fyllningen bedöms härröra från den före detta tippen. Diken mellan åkrarna som 

fanns i området tidigare och där det har påträffats PAH-tjära är markerade på kartan i Bilaga 7, 

diken är däri markerade med grönt och det delvis sanerade området är markerat med rött. Risken 

är liten att den mängd av föroreningar som fortfarande finns kvar i torrskorpeleran ska orsaka 

kontaminering av omgivande mark och grundvatten då det under torrskorpeleran finns blöt lera 

som hindrar eventuella föroreningar att nå grundvattnet. Från schaktbotten är det ca 7-8 m ner 

till grundvattenytan och lerans mäktighet bedöms utifrån geotekniska undersökningar vara upp 

till 10 m på området. 

Av exponeringsvägarna i den konceptuella modellen har kedjan brutits för exponering via 

inandning av damm, intag av jord och hudupptag genom att PAH-föroreningen är täckt med 

hårdgjord yta eller med byggnad. Exponering via inandning av ångor är inte aktuell för tunga PAH 

och dricksvattnet skyddas genom lagret av lera nämnt ovan. 

6.3. Byggande av stödmur 

I samband att det byggdes en stödmur vid nuvarande mekaniska verkstaden år 2005 gjordes en 

miljöteknisk markundersökning som visade att marken innehöll såväl oljekolväten som 

metallhalter (arsenik, kadmium, koppar och zink) i halter över MKM GV. Förorenade massor 

under stödmuren togs bort ner till rena lerlager. Ett mindre område av oljeförorenad jord 

lämnades av byggnadstekniska skäl då det inte gick att komma åt. 

6.4. Byggande av kontrollrummet 

I samband med byggandet av det nya kontrollrummet 2008 genomfördes en miljöteknisk 

markundersökning av konsultbolaget Bjerking. Analyser visade att sex av åtta provpunkter var 

                                                      
1
 Svenskt avfall rapport 2007:01. 
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förorenade av bly, kadmium, koppar och zink i halter över riktvärden för MKM. Området 

sanerades genom bortgrävning och massorna transporterades till godkänd deponi. Vid 

saneringen påträffades även lokal förorening av PAH som grävdes bort. De förorenade massorna 

bedömdes vara deponimassor. Inga massor med halter över MKM lämnades under byggnaden.  

6.5. Fjärrvärmeschakt 

Under 2012 gjordes ett omfattande schaktningsarbete i samband med utbyte av en huvudledning 

för fjärrvärme som går från kvarteret Brännugnen (Boländerna 13:2) norrut under Bolandsgatan 

över till området där Maskin och Verktyg ligger (Boländerna 5:9). I samband med schakten 

påträffades ett mörkt skikt som innehöll glasbitar och som luktade starkt. Massorna uppvisade 

halter av barium, bly, kadmium, koppar och zink över de generella riktvärdena för MKM. 

Förorenade massor i ledningsschaktet transporterades till godkänd deponi.  

6.6. Användning av torvplanen 

Det förekommer uppgifter om att förbränning av spillolja har skett i öppen spilloljegrop vid 

Mariedal (troligen nuvarande nord-östra hörnet av området) fram till mitten av 1960-talet. Det 

fanns även misstanke om att olika lösningsmedel deponerats eller förbränts på samma plats. 

Genom muntliga berättelser och genom sökning hos Stadsarkivet finns det belagt att det skedde 

förbränning av spilloljor och kemisk-tekniskt avfall i en ”öppen grop vid gamla brännugnsplatsen 

vid Mariedal” ända fram till mitten av 1966 (Karlsson 2007). Genom provtagningar på såväl jord 

som mark- och grundvatten undersöktes av konsultbolaget Bjerking under 2010 hur mycket 

rester av denna verksamhet som idag finns på platsen. Denna utredning visade att området kring 

torvplanens östra delar har en relativt låg föroreningsgrad. De fyllnadsmassor som idag finns på 

platsen är i och för sig inhomogena men endast små rester av oljeförorening är upptäckt i enstaka 

provpunkt. Markvattnet ger en spegling av ett större område men inte heller dessa analyser visar 

på rester av spilloljehanteringen eller lösningsmedel. Inga detekterbara halter av klorerade 

lösningsmedel eller vinylklorid finns i grundvattnet. Inga jordprover uppvisar halter som 

överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. I 

BP1 återfanns arsenik i en halt som i princip tangerar riktvärdet för MKM. Rester av tunga alifater 

fanns i BP2 och 3 men i relativt måttliga halter, se Bilaga 4 (Bjerking 2010). 

Konsultbolaget Bjerking genomförde ytterligare en miljöteknisk markundersökning under 2013 i 

samband med att Vattenfall Uppsala planerar nybyggnation av en anläggning för 

träpelletshantering (Bjerking 2013). Provtagningspunkterna är visade på kartan i Bilaga 8 och är 

belägna på torvplanens västra del. Ytan är täckt av asfalt. Därunder finns fyllning bestående av 

sand och grus ned till ca 1,0 - 1,5 meter under markytan. Underlagrat fyllningen finns rester från 

den före detta tippen/deponin. I deponimassorna hittades bl.a. glas, porslin, metallbitar och 

trä/kol. Tjockleken på deponi-massorna är ca 1 meter i den norra delen och upp till 2 meter i den 

södra delen av undersökningsområdet. Under de förorenade massorna finns torrskorpelera, 

troligen den före detta åkermarken. De laboratorieanalyser som genomförts visar att 

föroreningar i form av alifater, aromater, PAH, arsenik, bensen och metallerna barium, bly, 

koppar och zink förekommer inom området i halter över riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning, MKM. I fyra analyserade jordprover hittades halter i deponifyllningen med 

mycket höga halter av zink. Halterna av dessa är så höga (>2500 mg/kg TS) att de förorenade 

massorna klassificeras som farligt avfall1, om all zink föreligger som zinkoxid. Dioxiner har 

analyserats och påträffats i enstaka prov.  

Halterna av förorening i massorna under torvplanen är som i de allra flesta deponier mycket 

varierande, från mycket låga halter till mycket höga halter av framförallt metaller. I flera punkter 
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har organiskt material, där förmultning knappt påbörjat, påträffats och det är möjligt att 

deponimassorna behöver förbrännas innan slutlig deponering för att reducera kolinnehållet. 

Då analysresultaten av den övre grusiga, sandiga fyllning har halter som är under riktvärdena för 

mindre känslig markanvändning rekommenderas att dessa massor återanvänds inom fastigheten, 

om så är möjligt i samband med nybyggnationen, medan massor med halter över MKM bör 

transporteras till godkänd deponi. Resultatet från laktestet på samlingsprovet visar att 

lakbarheten av analyserade ämnen underskrider de gränsvärden för utlakning som finns i 34§ NFS 

2004:10. Halten av TOC (totalt organiskt kol) överskrider dock 6% i fyra av de analyserade 

proverna (Bjerking 2013). 

Den konceptuella modellen applicerad på föroreningarna i torvplanen innebär att så länge 

föroreningarna är täckta av asfalt och renare fyllningsmassor och man inte gräver i dem så är 

exponeringsvägarna inandning av ångor, inandning av damm, intag av jord samt hudupptag inte 

aktuella. Situationen förändras helt då man börjar gräva i marken och en sanering är nödvändig 

om platsen ska bebyggas då en ny byggnad avsevärt försvårar en framtida sanering. Risken för 

spridning av föroreningarna till grundvattnet är liten då det skyddande lerlagret ligger emellan 

föroreningen och grundvattenakvifären. Enstaka prov på det djupt liggande grundvattnet (2010) 

visar att halten av zink är låg i grundvattnet medan arsenikhalten bedöms som hög enligt SGUs 

bedömningsgrunder för grundvatten, men arsenikhalten överstiger inte gränsvärdet för 

dricksvatten. Spridningsrisken för metallföroreningar till omgivningen är relativt låg trots de höga 

zinkhalterna då laktestet visar att när det gäller utlakning av metaller klarar materialet nästan 

kraven för inert avfall (undantaget molybden där kravet på L/S=10 överskrids med ca 20%). 

Föroreningsspridning till omgivningarna är möjlig via markvattenrörelser men då platsen är 

asfalterad är infiltrationen av regnvatten genom de förorenade massorna mycket liten. 

Vid den planerade exploateringen kommer marken att saneras enligt  en saneringsplan som 

anmäls till tillsynsmyndighet före arbetenas början. 

6.7 Tidigare bebyggda delar av fastigheterna i kvarteret Brännugnen (före år 2000) 

De södra delarna av kvarteret Brännugnen har varit bebyggda sedan 1970-talet. Då dessa byggdes 

var inte frågan om miljöföroreningar i mark ”på tapeten” utan endast geotekniska 

undersökningar gjordes av marken innan den bebyggdes. Ett flertal av dessa byggnader har 

emellertid grundlagts direkt på berg och i några fall står det i den geotekniska utredningen att all 

fyllning ska avlägsnas innan grundläggning av ny byggnad. På planen på sidan 8 och i bilaga 5 har 

byggnader som grundlagts på berg eller utan fyllning markerats med grönt på samma sätt som 

sanerade områden enligt ovan. De byggnader som grundlagts med pålar där inget är angivet 

angående borttagning av fyllning är markerade med blått, eftersom där kan finnas 

miljöföroreningar under husen. 

 

7. Slutsatser och strategi för statuskontroll 

Slutsatser 

Området har tidigare (1905-1966) använts som deponi av Uppsala stad och området är 

klassificerat som förorenad mark i Länsstyrelsens register över förorenade områden.              

Flera markundersökningar har genomförts genom åren i samband med byggnationer. Information 

till och samråd med tillsynsmyndigheten sker vid dessa arbeten.  
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Omfattande saneringsarbeten har gjorts på platser där föroreningarna har påträffats.  

På vissa platser inom området har marken en relativt låg föroreningsgrad. Marken som helhet 

uppfyller troligen inte kraven för MKM, Naturvårdsvekets riktvärden för mindre känslig 

markanvändning. Det förekommer antagligen ”hot-spots” av förorenad mark inom området, dock 

så länge dessa är orörda är de mindre farliga. Med varje byggnation har markens kvalitet 

förbättrats i och med att förorenade schaktmassor har fraktats bort.  

De två senaste markundersökningarna som är gjorda under 2010 och 2013 täcker en del 

överlappande ytor på området som omnämns som torvplan. Provtagningspunkterna är visade i 

Bilagorna 4 och 8. Enligt analysresultaten av markprover finns det stora skillnader av 

föroreningsgraden (Bjerkings rapporter från 2010 och 2013). Det bekräftar att det finns möjliga 

”hot-spots” och ojämn fördelning av föroreningar i marken. 

Det är inte möjligt att schakta bort alla förorenade massor över hela området (hela den gamla 

deponin) och därför har detta gjorts bara på platser där schaktarbeten har varit planerade av 

andra skäl. 

Det har inte konstaterats förorenat grundvatten inom ramen av de undersökningar som har 

genomförts.  Provtagningar av grundvatten och mark har gjorts på flera platser inom området.  

Stora delar av tomten utgörs av hårdgjord yta, asfalt, som minskar regnvattnets avledning till och 

genom marklagren. Ytvattenavrinningen från tomten sker med befintligt dagvattensystem som 

leder vattnet via uppehållsmagasin till Fyrisån. 

Inom ramen för nuvarande verksamhet hanteras vanliga processkemikalier som eldningsoljor, 

vattenlösning av ammoniak och urea samt mindre mängder vattenlösningar av lut och syra. Dessa 

kemikalier hanteras enligt instruktioner och på hårdgjord yta samt i olika grad av invallning etc. 

och borde inte kunna tillföra markförorening. Detta också med tanke på att hanteringen flera fall 

sker inomhus. Lättoljetanken och rörledningar för lättolja är dubbelmantlade.  

Sökt verksamhet bedöms därför medföra minskade föroreningar i mark och grundvatten genom 

att planerade byggnationer leder till att förorenade massor tas om hand. 

 

Strategi för periodisk statuskontroll av mark och grundvatten 

En översiktlig riskbedömning av föroreningssituationen presenteras genom denna rapport: 

 de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där 
verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas 

 hur området används när statusrapporten upprättas 

 tillgänglig information om tidigare användning av området 

 mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området. 

Verksamheten avser att följa de anvisningar som ges i industriutsläppsförordningen SFS 2013:250,  

21§ anger att periodiska kontroller ska ske för mark och grundvatten avseende de ämnen som 

förekommer i verksamheten .  I 22§ anges att den första kontrollen ska ske senast fyra år efter 

upprättandet av statusrapporten och därefter minst vart femte år för grundvatten och minst en 

gång vart tionde år för mark, om inte egenkontroll visat att kontroller inte behövs.
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Bilaga 1. Karta över området Boländerna, Uppsala, och närliggande 
områden 
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Bilaga 2. Bergnivå karta 

 

Bergnivå kartan som är framställd av konsultbolaget Bjerking. Kartan finns tillgänglig i bättre 
upplösning. 
 

 

 

 



VATTENFALL VÄRME NORDEN  

RAPPORT *2678098 STATUSRAPPORT MARK OCH GRUNDVATTEN KV BRÄNNUGNEN UPPSALA   16 (20) 

Bilaga 3. Grund- och markvattennivåer 

 

Tabellen från konsultbolaget Bjerkings uppdrag nr. 52099 från 2010. Provtagningspunkternas 

platser på kartan är visade i Bilaga 4 (Bjerking 2010). 
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Bilaga 4. Grundvattenundersökning, provtagningspunkter 
 

Kartan är framställd av konsultbolaget Bjerking (Bjerking 2010). Kartan finns tillgänglig i bättre 

upplösning. 
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Bilaga 6. Karta över saneringsområdet av PAH-tjära  

 

Diken mellan åkrarna som fanns i området tidigare och där det har påträffats PAH-tjära är 

markerade på kartan nedan. Den gröna linjen visar fd åkerdike och den röda linjen är delar av 

diket där PAH-er har påträffats samt sanerats. Kartan är framställd av konsultbolaget Bjerking och 

finns tillgänglig i bättre upplösning (Bjerking 2004). 
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Bilaga 7. Provtagningspunkterna av markundersökningen 2008 

 

I samband med byggandet av det nya kontrollrummet genomfördes en markundersökning av 

konsultbolaget Bjerking under 2008 (Bjerking 2008). Provtagningspunkterna är markerade på 

kartan nedan som finns tillgänglig i bättre upplösning. 
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Bilaga 8. Provtagningspunkterna av markundersökningen 2013. 

 

Konsultbolaget Bjerking genomförde miljöteknisk markundersökning under 2013 i samband med 

att Vattenfall AB planerar nybyggnation av anläggning för pelletshantering (Bjerking 2013). 

Provtagningspunkterna är markerade på kartan nedan. Kartan finns tillgänglig i bättre upplösning. 
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Statusrapport för mark och grundvatten för kvarteret Dressinen,  
Boländerna 19:1, Uppsala 

1. Inledning 

Vattenfall AB planerar att uppföra ett nytt kraftvärmeverk i kvarteret Dressinen på fastigheten 

Boländerna 19:1 i Uppsala. Vattenfall har ännu inte förvärvat fastigheten, utan den ägs idag av 

AB Uppsala kommuns Industrihus (IHUS). 

Som en del av en pågående tillståndsprocess har denna statusrapport för mark och grundvatten 

tagits fram i samarbete med Ramböll Sverige AB (uppdragsnummer Fel! Hittar inte 

referenskälla., Louise Andersson, Kristina Jansson, Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Föroreningssituationen är tidigare utredd av bland annat WSP på uppdrag av Scan AB.  

Den planerade verksamheten förväntas inte öka mängden förorening i mark eller grundvatten. 
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1.1 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Boländerna 19:1 i kvarteret Dressinen är planlagd för industriverksamhet. Norr om 

fastigheten finns Vattenfall befintliga värmeverksamhet och längre till väster finns bl a GEs 

läkemedelsindustri. Fastigheten gränsar söderut till Danmarksgatan och Verkstadsgatan. 

Fastigheten ligger alldeles innanför gränsen i den yttre skyddszonen för Uppsalaåsens 

vattenskyddsområde. 

 

 

 

1.2 Pågående och planerad markanvändning 

Idag finns byggnader kvar efter SCANs nedlagda slakteriverksamhet. Fastighetsägaren IHUS 

hyr ut lokaler till olika typer av verksamhet t ex lager.  
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Den kraftvärmeanläggning som Vattenfall planerar att uppföra på fastigheten omfattar 

utrustning för mottagning, hantering och lagring av oförädlade biobränslen, panna, utrustning 

för rening av rökgaser och kondensat, ångturbin och generator samt övrig nödvändig 

utrustning.  

Kapaciteten blir ca 90 MW värme och ca 50 MW el samt ytterligare upp till ca 30 MW värme 

genom rökgaskondensering. 

 

2. Föroreningar nu och i framtiden 

2.1 Förekomst av farliga ämnen 

2.1.1 Pågående verksamhet 

Den historiska föroreningen finns beskriven i avsnitt 3 och framåt. Nuvarande verksamhet 

hanterar inga farliga ämnen och lastbilstransporter sker på hårdgjord yta.  

2.1.2 Planerad verksamhet 

Biobränslen av typen grenar och toppar från skogsavverkning och gallring, kommer att anlända 

till fastigheten dels via järnväg och dels via lastbil. Det järnvägsspår som finns längs den norra 

fastighetsgränsen, planeras att kompletteras med ett nytt spår parallellt med det befintliga, 

som vagnarna kan backas in på och tömmas i en lossningsstation. Lastbilar lossar bränsle i en 

särskild lossningsstation. Lastbilstrafik sker på hårdgjorda ytor. 

I en förbehandlingsstation sållas överstort material bort och metaller avskiljs med magnet. 

Därefter förs bränslet vidare till lagret som kommer att rymma totalt ca tre dygns förbrukning. 

I lagret finns möjligheter att blanda eller hålla isär olika bränslekvaliteter efter vad som är 

lämpligt. Från lagret transporteras bränslet vidare till pannhuset. 

Pannan kommer att vara av rostertyp eller en fluidiserad bädd. Rökgaserna leds vidare till 

stoftavskiljare och vidare till en kondenserande rökgaskylare. Efter kondenseringen leds 

rökgaserna till skorstenen och vattnet från kondenseringen renas och leds till Fyrisån via 

dagvattennätet.  

Aska hanteras inomhus och transporteras i täckta bilar. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att ledas via en fördröjnings- och sedimenteringsdamm 

vidare till dagvattennätet. 

Olja för start av pannan planeras att ledas till området i dubbelmantlade rörledningar från 

Vattenfalls angränsande fastighet. Då hela den planerade anläggningen ännu är under 

projektering är inte kemikalieanvändningen slutligt fastställd ännu, men kan förutsättas ske på 

hårdgjord yta och med erforderliga invallningar etc. Vattenfall har omfattande erfarenhet av 

värmeverksamhet och fungerande rutiner för riskanalyser både för projekt och löpande drift. 

Den planerade verksamheten förväntas därför inte bidra med förorening till mark eller 

grundvatten.  

Scans befintliga kontrollprogram för föroreningarna i marken planeras att utökas under 

byggnadsskedet i enlighet med resultatet av utredningar och fortlöpande kontakter med 

tillsynsmyndighet.  

2.2 Bedömning av föroreningsrisk vid utsläpp 

2.2.1 Pågående verksamhet 

IHUS nuvarande verksamhet bedöms inte kunna bidra till ökad förorening av mark och 

grundvatten utöver den förorening som konstaterats från Scans tidigare verksamhet och som 

beskrivs i kommande avsnitt. Eventuella oljeläckage från lastbilar hamnar på hårdgjord yta och 

tränger därmed inte ner till mark eller grundvatten.  
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2.2.2 Planerad verksamhet 

Även för planerad verksamhet gäller det som anges ovan, dvs ett eventuellt oljeläckage från 

lastbilar leder inte till förorening av mark eller grundvatten. Eventuella kemikalier kommer att 

hanteras på hårdgjord yta och bedöms därför inte kunna tränga ner till mark eller grundvatten. 

2.3 Bedömning av risk för föroreningsskada 

2.3.1 Pågående verksamhet 

Ingen förorening av mark eller grundvatten bedöms ske för den pågående verksamheten, se 

bedömning i tidigare avsnitt. 

2.3.2 Planerad verksamhet 

Ingen förorening av mark eller grundvatten bedöms komma att ske från planerad verksamhet, 

se bedömning i tidigare avsnitt. 

 

3. Områdeshistorik 

Nedan följer en kartläggning av den historiska verksamheten utifrån befintlig kunskap i 

dagsläget. 

Inom fastigheten Boländerna 19:1 har verksamhet bedrivits sedan 1950-talet då Stockholm – 

Gävle Abattoir Association (SGS), senare uppköpt av Farmek som i sin tur blev uppköpta av 

Scan AB, byggde garage, verkstäder och ångcentral. Bygglov söktes för dessa byggnader 1955 

och produktionsbyggnaden, ångcentralen och verkstadsbyggnaden byggdes i omgångar under 

slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Innan dess bestod fastigheten troligtvis endast 

av åkermark.  

I WSP:s rapport från 2009, se Bilaga 1, beskrivs tidigare verksamheter inom fastigheten. Nedan 

finns en sammanfattning av detta material. 

Sedan 1950-talet har Scan AB bedrivit slakteriverksamhet samt förädling av köttprodukter och 

slakteriavfall. Enligt Länsstyrelsens databas över förorenade områden, det s.k. EBH-stödet hade 

slakteriet även en reparationsverkstad för distributionsbilar med lackering och 

drivmedelshantering. Scans anläggning omfattade, enligt en informationsbroschyr från 1960 

(siffrorna inom parentesen visar byggnadernas placering inom fastigheten, figur 1): 
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- Garage (1), bil-, snickeri- och lackeringsverkstäder (2) 

- Livdjurs- och smådjursavdelningar (4) samt ångcentral (3) 

- Destruktionsanläggning (5) 

- Stallar för slaktdjur, hudmagasin, tvättinrättning, centrallager, avdelning för 

sanitetsslakt (6) 

- Slakteri med tillhörande förädlingsavdelningar (7) 

- Charkuterifabrik, fryslager (8) 

- Styckningsavdelning, handelskök, lagerlokaler och besiktningsbyrå (9) 

- Kontor, omklädningsrum och matsalar (10) 

- Portvakt (11) 

- Reningsanläggning, avlopp (12) 

 

 

Figur 1 Situationsplan över Scans anläggning i Uppsala (från SGS broschyr, 1960) samt 

ungefärlig lokalisering av områdena A-D. Se siffror och förklaring i text. 

 

I Länsstyrelsernas databas EBH-stödet finns en uppgift om att ca 1 500 ton köttmjöl och ca 

1 000 ton fett per år utvanns på 1970-talet. För extraktion av slakteriavfall för utvinnande av 

köttmjöl och fett användes perkloretylen. Slakteriet hade ett eget litet reningsverk på 

fastigheten. 

På situationsplanen finns även fyra delområden utmarkerade (A, B, C och D). Dessa 

delområden har bedömts som områden där det finns risk för större föroreningsutsläpp.  

- Delområde A är där oljecisterner förvarats under jord 

- Delområde B och C är där tankstationerna för transportfordon var belägna 

- Delområde D är destruktionsanläggningen där klorerade lösningsmedel tidigare 

hanterades 
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Delområdena och tidigare verksamhet finns väl beskrivna i WSP:s rapport från 2009, se Bilaga 

1, och sammanfattas nedan.  

Delområde A 

Mellan ångcentralen och verkstadsbyggnaden har det legat tre större cisterner för eldningsolja, 

en bensincistern och en mindre dieselcistern. Det är oklart hur dessa cisterner har använts i 

verksamheten. Cisternerna avetablerades vid saneringsarbeten utförda under 2010. Området är 

idag asfalterat. 

Inga uppgifter finns om rör för påfyllning till någon av cisternerna. Försörjningsledning av 

eldningsolja finns kvar i befintlig kulvert under mark mellan ångcentralen och verkstadshuset, 

där även fjärrvärme m.m. går, men inga uppgifter finns om försörjningsledningar till övriga 

cisterner.  

Delområde B och C 

På dispositionsplanen för fastigheten var det inritat två tankstationer för transportfordon – en 

vid västra väggen av verkstadsbyggnaden och en något nordväst om denna, söder om 

produktionsbyggnaden. Det är oklart om båda funnits i verkligheten då inga spår finns av den 

som är inritad vid den västra väggen av verkstadsbyggnaden. Den kan inte heller återfinnas på 

äldre modeller eller gamla fotografier. Istället har platsen använts för spilloljehantering precis 

vid ytterväggen och området vallades in år 1995. Invallningen är idag borttagen, men tydliga 

spår finns fortfarande kvar. Det är oklart om botten var helt hårdgjord. Spilloljehanteringen 

utfördes på senare år vid den stora invallningen (för tidigare dieselcisterner) strax västerut. 

Den andra tankstationen, belägen söder om produktionsbyggnaden, finns med på äldre 

fotografier och ledningsritning över området. Tvärs över matningsvägen, något söder om det 

ställe där pumpen ska ha stått var en dieseltank placerad, från vilken försörjningen till pumpen 

troligen kom. Inga uppgifter finns för läge på försörjningsledning. Dieseltanken var i drift fram 

till 1998 och var på senare tid invallad. Både dieseltank och invallning är idag borttagna.  

Delområde D 

I fastighetens nordöstra hörn fanns en destruktionsanläggning i två våningar med fettutvinning 

från slakteriavfall med perkloretylen (PCE). Enligt uppgifter i EBH-stödet var denna anläggning 

den första i Sverige i sitt slag och var i drift från 1958 – 1974. I ett dokument daterat år 1973 

uppges att användningen av PCE uppgår till ca 125 ton/år. Enligt anteckningar har spill uppstått 

vid hanteringen av PCE, vilket gick ner i golvavloppet. Avloppet går till Scans egna reningsverk 

beläget i fastighetens södra del och därifrån vidare till Uppsalas kommunala reningsverk.  

Nya uppgifter har framkommit under ny arkivsök i oktober 2014 på Scans arkiv på fastigheten 

Boländerna 19:1. I handlingar från 1980, Utlåtande över kompletterande förstagångsbesiktning 

vid Farmek, Uppsala kommun, 1980-05-30 finns angivet att ”Sedan destruktionsanläggningen 

tagits ur drift i januari 1980 har några klagomål från omgivningen ej erhållits.”. Dessutom finns 

angivet i ett Beslut från Naturvårdsverket, dnr 5491-83-71-0380, 1973-05-16 att ”Av i 

processen använt lösningsmedel, perkloretylen, återvinns större delen genom destillation och 

återgår i processen och ca 110 ton förbrukas årligen genom förluster, huvudsakligen till 

avloppet.”. Med dessa två skrivningar verkar det som att destruktionsanläggningen varit i drift 

längre än vad som tidigare antagits samt att större mängder PCE förlorats till avloppet än vad 

som tidigare antagits. 

Destruktion och lösningsmedelshantering skedde i en separat del av byggnaden. Det ska, enligt 

ursprungsritningar, ha funnits lagring av perkloretylen, extraktörer och spillgrop. Under 

destruktionsanläggningen fanns en spillgrop med botten på ca 1,8 m u markplan samt en 

nersänkt del för lösningsmedel ca 0,9 m u markplan. I en annan del av byggnaden (slakt och 

påfyllning) fanns ett källarrum för uppsamlingsbehållare, med golv ca 2,9 m u markplan. 
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Källaren stod i förbindelse med den större kulvert som löper från ångcentralen upp till 

destruktionsanläggningen. 

Destruktionsanläggningen revs ca 1988 (EBH-stödet) och markytan där byggnaden tidigare 

stod är idag asfalterad. 

4. Platsförhållanden 

4.1 Topografi 

Strax norr/nordost om fastigheten finns en grund- och ytvattendelare i form av berg i dagen i 

en topografisk högpunkt som sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning genom Boländerna. 

Härifrån sluttar terrängen gradvis ner mot Uppsalaåsen i sydväst. 

4.2 Geologi och hydrogeologi 

En profil av jordlagerföljden framtagen av resultaten från grundvattenprovtagning (se 

kartbilaga 5, Bilaga Fel! Hittar inte referenskälla.) visar att berget ligger ca 6 meter under 

markytan i området mellan destruktionsanläggningen fram till ångcentralen och att 

jordlagerföljden utgörs av en dryg meter fyllnadsmaterial som underlagras av ca 5 meter 

friktionsjord. Söder om ångcentralen finns ett ca två meter mäktigt lerlager mellan ett 

överlagrande lager av fyllnadsjord och ett underlagrande lager av friktionsjord. Grundvatten i 

jordlagren förekommer söder om ångcentralen och produktionsbyggnaden och 

strömningsriktningen bedöms vara sydvästlig. 

Under större delen av produktionsbyggnaden och ångcentralen samt norrut mot 

destruktionsanläggningen förekommer inget grundvatten i jordlagren, enligt Figur 2. Därigenom 

begränsas spridning av föroreningar med grundvatten i jord till de södra och västra delarna av 

fastigheten där det förekommer grundvatten i jordlagren. 
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Figur 2. Figuren återfinns i WSP:s rapport från 2010-11-09, se Bilaga 5, och visar hydrogeologi, 
bergöveryta och grundvattennivåer.  

 

WSP har tagit fram en interpolerad bergöveryta för hela fastigheten baserat på information från 

äldre sonderingar och nysatta grundvattenrör, enligt Figur 3 a-b. 
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Figur 3 a-b Figurerna återfinns i WSP:s rapport från 2010-11-09, se Bilaga 5, och visar den 
interpolerade bergöverytan. Röd markering visar höjden +4m (RH00), vilket är uppmätta 
grundvattenytans nivå i jord. 

 

Figuren visar att det finns en nordostlig-sydvästlig sänka i bergöverytan, som sluttar mot 

sydväst. WSP har därmed angett att en möjlig spridningsväg för ett läckage av fri fas vid 

markytan kring destruktionsanläggningen är en vertikal transport genom jordlagret ner till 

bergytan, följt av lateral transport längs bergöverytan i riktning mot sydväst. Vidare har WSP 

gjort tolkningen att det finns en del ojämnheter i bergöverytan nära destruktionsanläggningen. 

Av både WSP:s och Bjerkings utredningar, se Bilaga 5 respektive Bilaga 7, framgår också att 

det underliggande berget vid destruktionsanläggningen sluttar mot öster - sydöst i riktning mot 

angränsande fastighet.  

Enligt en geoteknisk undersökning med nivåbestämning av berget, se Bilaga 7, sträcker sig 

ovan nämnda sänka i sydvästlig riktning mellan den norra delen av ångcentralen och 

produktionsbyggnaden, se Figur 2. Klorerade alifater i fri fas kan därigenom spridas ovanpå 

berget ner till och längs med sänkan samt i andra riktningar som berget lutar, se vidare avsnitt 

7. 

Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs berggrunden av en sur intrusivbergart (granit, granodiorit, 

monzonit m.m), se Bilaga 11. Sura intrusivbergarter är generellt sett hårda bergarter i vilka det 

relativt lätt uppkommer sprickor. Ca 150 m söder om kvarteret Dressinen finns det en plastisk 

skjuvzon, som sträcker sig i nordvästlig-sydöstlig riktning. En plastisk skjuvzon innebär att 

berget i en zon mellan två delar av berggrunden, som rört sig i förhållande till varandra, varit 

segt trögflytande på grund av uppvärmning. Vid en geoteknisk undersökning har Bjerking i ett 

antal borrningar konstaterat att berggrunden visar tecken på att vara sprucken, se Bilaga Fel! 

Hittar inte referenskälla.. Spridning av föroreningar kan således ske både med grundvatten 

samt i egen fas i bergets sprickor.  

Vid fastighetens sydvästra gräns finns en grundvattenförekomst (sand- och grusförekomst), 

som benämns Sävjaån-Samnan. Det är troligt att grundvattnet i moränen på fastigheten står i 

hydraulisk förbindelse med den grundvattenförekomsten som angränsar till 

grundvattenförekomsten i Uppsalaåsen. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) uppnår 

grundvattenförekomsten god kemisk status. I en bedömning av potentiell föroreningsbelastning 

som gjordes av grundvattenförekomsten 2008, anges att det finns risk för att god kemisk 

status inte uppnås 2021. Bedömningen är en preliminär bedömning gjord av Länsstyrelsen. Den 

grundar sig på en påverkansanalys gjord av SGU som baseras på förekomsten av objekt i 

Länsstyrelsens databas över förorenade områden (EBH-stödet) samt på en bedömning av risk 

för hög konduktivitet samt kloridhalter. 
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4.3 Antropogena spridningsvägar från området 

Några faktorer som kan bidra till en ökad föroreningsspridning är ledningsgravar. Inom området 

finns flera dag- och avloppsledningar, vars ledningsgravar kan utgöra en spridningsväg. Bland 

annat finns en avloppsledning som sträcker sig från den f.d. destruktionsanläggningen till en 

tidigare reningsanläggning på fastigheten samt vidare ut till det kommunala 

avloppsledningsnätet, se kartbilaga M110 i WSP 2014-05-21, se Bilaga 10. WSP har utfört 

porgasmätning i en tidigare undersökning för att undersöka om PCE förekommer längs 

ledningen. En annan potentiell spridningsväg är en kulvert som fortfarande finns kvar mellan 

den f.d. destruktionsanläggningen och produktionsbyggnaden.  

Stora delar av området är idag asfalterat, vilket bedöms ha bidragit till en minskad 

föroreningsspridning från området eftersom transport av nederbörd genom förorenade 

fyllnadsmassor förhindras då vattnet avleds via dagvattensystem. Inom dessa områden sker 

ingen omfattande vertikal transport av föroreningar från fyllnadsmassorna ned till grundvattnet 

frånsett där det förekommer sprickor och håligheter i asfalten. I de delar där det saknas 

hårdgjorda ytor bedöms dock spridningen vara större.  

4.4 Spridningsvägar till området 

Som framgår av figur 2 ovan finns det inget grundvatten i jordlagren i fastighetens norra del 

frånsett i den nordvästra delen, vilket beror på att nivån på berggrunden är högre än 

grundvattnets trycknivå i de delarna. Spridning via grundvatten i jord in till fastigheten bedöms 

därmed huvudsakligen ske uppströms den nordvästra delen av fastigheten, från angränsande 

fastighet, som är Vattenfalls fastighet (kvarteret Brännugnen). Provtagning av grundvatten i en 

punkt inom kvarteret Brännugnen intill fastighetsgränsen har dock visat att det inte förkommer 

några höga föroreningshalter. Därigenom bedöms en eventuell föroreningsspridning till området 

vara begränsad.    

 

 

4.5 Skyddsobjekt 

De skyddsobjekt som identifierats inom fastigheten Boländerna 19:1 är  

- Människor som arbetar/kommer att arbeta inom området 

- Människor som vistas tillfälligt inom området  

- Markorganismer och markprocesser 

 

De skyddsobjekt som identifierats utanför fastigheten Boländerna 19:1 är  

- Människor som nyttjar kommunalt vatten i Uppsala 

- Grundvattenakvifären i Uppsalaåsen 

- Akvatiska miljön i Fyrisån 

5. Tidigare utförda markmiljöundersökningar, marksaneringar samt 
utredningar 

Inom fastigheten Boländerna 19:1 har det tidigare utförts 6 st utredningar och undersökningar 

relaterade till markmiljön. Samtliga rapporter bifogas föreliggande rapport, men finns även 

sammanfattade nedan. 

 

PM MMU Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP, 2009-12-04, se Bilaga 1 

WSP har, på uppdrag av Scan AB, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning. 

Undersökningen utfördes genom riktad provtagning inom fyra, på förhand, identifierade 

delområden inom fastigheten. Provtagningen omfattade 14 st undersökningspunkter för jord 

samt 1 st grundvattenrör. Fältanalyser med PID-instrument genomfördes på samtliga jordprov 
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och 7 st jordprov skickades även för analys till laboratorium tillsammans med uttaget 

grundvattenprov.  

I jord kunde oljekolväten påvisas inom samtliga, på förhand, misstänka områden där bränsle 

hanterats (delområde A, B och C, se avsnitt 3) samt i järnvägsspåret. Även klorerade 

lösningsmedel kunde påvisas i samtliga jordprov analyserade med avseende på dessa. Generellt 

kan sägas att höga halter oljekolväten återfanns i övre jordlager, medan högre halter av 

klorerade lösningsmedel återfanns i djupare jordlager. 

I grundvattenprovet påvisades oljekolväten, men inga förhöjda halter av klorerade 

lösningsmedel (halterna var under detektionsgräns).  

Resultatrapport avgränsning av olja/PAH förorening vid Scans fastighet, Boländerna 1:192, 

2010-05-28, se Bilaga 2 

WSP har, på uppdrag av Scan AB, avgränsat de delområden där föroreningar i tidigare utförd 

översiktlig markundersökning påträffats, för att utreda vilka delområden som är föremål för 

sanering. Provtagning utfördes i maskingrävda gropar.  

Vid delområde A och B påvisades förhöjda föroreningshalter i både jord och markvatten och 

båda delområdena bedöms vara i behov av åtgärd. Inget saneringsbehov bedömdes dock 

förekomma inom järnvägsspåret och delområde C, då det endast kunde påvisas låga 

föroreningshalterna eller enstaka förhöjda föroreningshalter. 

Miljökontrollrapport, Sanering av petroleumförorenad jord inom del av Boländerna 19:1, 

WSP, 2010-09-14, se Bilaga 3 

WSP har, på uppdrag av Scan AB, utfört miljökontroll vid sanering av petroleumförorenad jord. 

Saneringsarbeten utfördes inom två delområden på fastigheten – dels vid platsen för gamla 

eldningsoljecisterner och dels vid platsen för bensin/dieselcisterner.  

Eldningsoljecisternerna hade legat på ett betongfundament, men hade vid tidigare tillfälle 

avetablerats. Rester av olja förekom dock i lokalt markvatten som ansamlats på 

betongfundamentet samt i de rörledningar som tidigare förbundit cisternerna med 

ångcentralen. Vid saneringen avlägsnades rörledningarna, vartefter förorenat vatten pumpades 

och förorenad jord schaktades ur fundamentet till dess att botten påträffades. Med anledning av 

att inget vatten påträffades på samma nivå utanför betongfundamentet antogs botten vara tät 

och ingen förorening ha skett till underliggande jordlager. 

Vid platsen för bensin/dieselcisternerna påträffades en betongkonstruktion med väggar och tak 

i vilken cisternerna (2 st) fortfarande låg kvar. Cisternerna var varken rengjorda eller 

sandfyllda. Den ena föreföll vid okulär besiktning vara intakt, medan den andra rostat igenom 

på ett flertal ställen, vilket även ger en förklaring till föroreningen i sandfyllningen runt 

cisternerna. Cisternerna avetablerades, vartefter förorenad jord schaktades till dess att naturlig 

lera påträffades både i plan och djup. Betongfundament med ett underliggande, ca 0,5 m 

tjockt, dränerande förorenat jordlager lämnades under saneringen. Kvarlämnad förorening 

ansågs utgöra en låg risk för människors hälsa och miljö då både mängd och spridningsrisk var 

begränsad. 

PM – Resultat från kompletterande provtagning av luft och grundvatten vid Scans 

anläggning i Uppsala, Boländerna 19:1, 2010-04-20, se Bilaga 4 

WSP har, på uppdrag av Scan AB, utfört kompletterande provtagning av luft och grundvatten, i 

syfte att utreda om det föreligger någon hälsorisk för arbetare som vistas i dessa byggnader 

med avseende på tidigare påvisade föroreningar av klorerade alifater. 

                                                      
2
 Angiven fastighetsbeteckning avser Boländerna 19:1 
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Provtagning av inomhusluft utfördes i 10 st provtagningspunkter. I inomhusluften har halter av 

framför allt tetrakloreten kunnat påvisas. Högst halter kunde påvisas i ångcentralen samt i en 

punkt i den östra delen av produktionsbyggnaden (den del av byggnaden som ligger närmast 

det område där destruktionsanläggningen tidigare varit belägen). 

Provtagning av grundvatten utfördes i 2 st grundvattenrör (10W22 och 10W27) vid två olika 

tillfällen. Rören var belägna sydväst om ångcentralen, i närheten av delområde A. Förhöjda 

halter av klorerade alifater kunde påvisas i båda rören.  

Rapport Miljöteknisk markundersökning, komplettering avseende tetrakloreten, Boländerna 

19:1, WSP, 2010-11-09, se Bilaga 5 

WSP har, på uppdrag av Scan AB, utfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning, 

vilken syftar till att vidare utreda spridningen av tetrakloreten. Provtagning utfördes i jord, 

grundvatten och på inomhusluft, varav delar provtagning av grundvatten och inomhusluft även 

redovisades i PM – Resultat från kompletterande provtagning av luft och grundvatten vid Scans 

anläggning i Uppsala, Boländerna 19:1, 2010-04-20.  

Provtagning av jord utfördes i 12 st provtagningspunkter. I jord har förhöjda halter av 

tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter påvisats inom det område där 

destruktionsanläggningen tidigare var belägen. Tetrakloreten har påvisats i som högst ca 4 ggr 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM just ovan bergytan.  

Provtagning av grundvatten utfördes i 15 st grundvattenrör. Grundvatten har provtagits i 3 

omgångar under 2010 (maj, juni och september). Förhöjda halter av klorerade lösningsmedel 

har påvisats i samtliga grundvattenrör någon gång under året, förutom i 10W54 (detta provtogs 

dock endast i september). De högsta halterna återfinns sydväst om ångcentralen. Inga 

grundvattenprov har uttagits inom det område där destruktionsanläggningen tidigare varit 

belägen då inget grundvatten fanns i detta rör (10W26). 

Provtagning av inomhusluft utfördes i 16 st provtagningspunkter. I inomhusluften har halter av 

framför allt tetrakloreten kunnat påvisas. Högst halter kunde påvisas i ångcentralen samt i en 

punkt i den östra delen av produktionsbyggnaden (den del av byggnaden som ligger närmast 

det område där destruktionsanläggningen tidigare varit belägen). 

Rapport Testsanering Boländerna 19:1, WSP, 2012-04-13, se Bilaga 6 

Testsaneringen inleddes under juni 2011 med vakuumextraktionsteknik. Med denna teknik 

monteras extraktionsslangar i extraktionsbrunnar och grundvatten och luft sugs upp med hjälp 

av ett relativt kraftigt vakuum. Luft-vätske-blandningen separeras sedan i en anläggning till en 

luftfas och en vätskefas, vartefter vätskefasen separeras i en eventuell fri fas av förorening och 

en fas med vatten innehållande lösta föroreningar. Luft- och vattenfas renas genom kolfilter och 

eventuell fri fas omhändertas. I september installerades sedan även pumpbrunnar där 

fullfaspumpning påbörjades.  

Testsanering med vakuumextraktion och fullfaspumpning pågick i ett flertal brunnar under juni 

– december 2011 och övergick sedan till enbart fullfaspumpning i en brunn under januari – 

mars 2012. WSP har tolkat resultaten från testsaneringsperioden och menar att halten 

klorerade lösningsmedel i brunnarna reducerades samt att ingen rebound-effekt kunde påvisas 

under vidare utförda mätningar. 

PM Environmental soil survey, Bjerking, 2014-02-04, se Bilaga 7 

Bjerking har, på uppdrag av Vattenfall AB, utfört en miljöteknisk markunderökning i den västra 

delen av fastigheten. Undersökningen utfördes i rutnät med rutor om 10 x 10 m. Provtagningen 

omfattade 16 st jordprovtagningspunkter och 14 st jordprov skickades för analys med avseende 

på olja, PAH och metaller. I 3 st av jordproverna översteg halterna av PAHH Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för KM. Halterna understeg Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. 

Uppmätta halter av olja och metaller var lägre än riktvärdet för KM. 
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PM Modeller för beräkning av föroreningsspridning, WSP, 2014-05-14, se Bilaga 8 
WSP har, på uppdrag av Scan AB, bedömt föroreningsspridningen vid fastigheten med hjälp av 

två olika beräkningsmodeller – BIOCHLOR och MODFLOW/RT3D. I modellerna har ångcentralen 

antagits vara källområde och resultatet av modelleringarna visar att föroreningsspridning sker i 

västlig riktning från den gamla ångcentralen.  

PM Simulerad nedbrytning och beräkning av platsspecifika riktvärden, WSP, 2014-05-14, se 
Bilaga 9 
WSP har, på uppdrag av Scan AB, simulerat nedbrytningen av tetrakloreten och utifrån detta 

beräknat platsspecifika riktvärden. Detta har genomförts med hjälp av en grundvattenmodell 

som byggts upp i Visual MODFLOW. Resultatet av modellen visar att en halt av 300 µg/l i 

källområdet inte medför någon risk för grundvattnet på ett avstånd av 200 m från källområdet.  

Kompletterande arbeten Boländerna 19:1, WSP, reviderad 2014-05-21, se Bilaga 10 
WSP har, på uppdrag av Scan AB, utfört kompletterande provtagning arbeten omfattande 

provtagning av grundvatten och porluft.  

Provtagning av grundvatten i jord utfördes i 9 st grundvattenrör under 2013 och 5 st 

grundvattenrör under 2014. För ett av de jordborrade grundvattenrören redovisas samma 

halter i provtagning utförd 2013-09-05 som i provtagning utförd 2014-01-16.  

Det är i rapporten oklart huruvida 2 st eller 3 st grundvattenrör installerades ner i berget. 

Provtagning av grundvatten i berg utfördes i 2 st grundvattenrör under 2013 och 1 st 

grundvattenrör under 2014. Även för ett av de bergborrade grundvattenrören redovisas samma 

halter i provtagning utförd 2013-09-05 som i provtagning utförd 2014-01-16.   

Provtagning av porluft utfördes både under byggnader samt i mark utanför byggnad. Inga 

förhöjda halter av klorerade lösningsmedel kunde påvisas. 

6. Föroreningssituation 

Nedan ges en samlad bedömning av föroreningssituationen idag utifrån resultat och 

bedömningar som redovisats i de undersökningar som genomförts hittills. WSP har uppmätt 

förhöjda halter av PCE i jorden vid destruktionsanläggningen. Halterna överskrider 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark för MKM (1,2 mg/kg TS) i två punkter. De 

uppmätta halterna i jord samt i porluft indikerar dock inte någon förorening i fri fas i jordlagren. 

Däremot ger de indikation på att det har förekommit spill av PCE. Det finns sannolikt förorening 

av andra flyktiga kolväten i området där destruktionsanläggningen fanns, eftersom det 

uppmätts förhöjda värden med PID-instrument vid porluftsundersökning i marken. 

Tidigare undersökningar har visat att det finns klorerade alifater, främst perkloreten, i 

grundvattnet samt i mark inom området (se avsnitt 5 ovan). Utförda undersökningarna har 

även påvisat att det förekommit andra föroreningar (främst oljeföroreningar), men de som 

påträffats har åtgärdats.  

Cisternerna avetablerades, vartefter förorenad jord schaktades till dess att naturlig lera 

påträffades både i plan och i djup. Betongfundament med ett underliggande, ca 0,5 m tjockt, 

dränerande förorenat jordlager lämnades under saneringen. Kvarlämnad förorening ansågs 

utgöra en låg risk för människors hälsa och miljö då både mängd och spridningsrisk var 

begränsad. 

Provtagning av jord i den västra delen av fastigheten omfattade 16 st jordprovtagningspunkter 

och 14 st jordprov skickades för analys med avseende på olja, PAH och metaller. I 3 st av 

jordproverna översteg halterna av PAHH Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Halterna 

understeg Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. Uppmätta halter av olja och 

metaller var lägre än riktvärdet för KM. 
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I utförda undersökningar av grundvatten i jord inom fastigheten kunde klorerade lösningsmedel 

påvisas i grundvattenrör både år 2013 och år 2014. Högst halter klorerade lösningsmedel 

påvisades i grundvattenrör placerade i jordprofilen väster om ångcentralen med en halt om 

54,5 µg/l. 

I utförda undersökningar av grundvatten i berg inom fastigheten kunde klorerade 

lösningsmedel påvisas i samtliga grundvattenrör vid båda tillfällena år 2013 och år 2014. De 

högsta halterna av klorerade lösningsmedel påvisades i grundvattenrör placerade i berget i det 

område där destruktionsanläggningen tidigare varit belägen med en halt om 46,4 µg/l. 

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, Uppsala kommun, har i beslut d.nr 2009-002376-MI 

daterat 2014-06-13 förelagt Scan om följande försiktighetsåtgärd: ”Platsspecifika riktvärden 

ska gälla som åtgärdsmål för grundvattnet. Föroreningshalterna i grundvattnet 200 m från 

källzonen i grundvattnets strömningsriktning ska högst motsvara Livsmedelsverkets gränsvärde 

för dricksvatten (SLVFS 2001:30).” De platsspecifika riktvärdena om maximalt 200 µg PCE/l 

klaras därmed i de mätningar som gjorts efter saneringen.  I grundvattnet ca 150 meter 

nedströms det område som sanerades har det hittills under 2014 som mest uppmätts ca 7 µg 

PCE+TCE/l, vilket understiger gränsvärdet för dricksvatten på 10 µg PCE+TCE/l.  

7. Föroreningsspridning av klorerade alifater 

I WSP:s utredning daterad 2010-11-09, kartbilaga M107, se Bilaga Fel! Hittar inte 

referenskälla., finns en karta över uppmätta halter i grundvatten som visar en 

föroreningsplym från området söder om ångcentralen i riktning mot väster. Plymen fortsätter 

sannolikt i den riktningen och utbreder sig vidare inom angränsade fastighet. Nedan ges en 

sammanställning och bedömning av föroreningsspridningen av klorerade alifater.  

7.1 Spridning av eventuella föroreningar från 

destruktionsanläggningen 

De ojämnheter i bergöverytan som bedömts finnas nära destruktionsanläggningen, skulle 

kunna betyda att en potentiell förorening i fri fas som har förflyttat sig längs med bergets 

överyta har stoppats upp av en bergtröskel och fastnat i en lokal lågpunkt där den bildat en 

sekundär föroreningskälla. Från en sådan sekundär källzon kan klorerade lösningsmedel övergå 

till lösta koncentrationer i grundvattnet under lång tid. WSP angav i rapporten 2010 att 

förekomst av en sådan sekundär källzon varken har kunnat påvisas eller uteslutas. Efter 

kompletterande undersökningar, se Bilaga Fel! Hittar inte referenskälla., har dock WSP 

dragit slutsatsen att det inte finns några betydande mängder föroreningar i berggrunden.  

WSP har uppmätt förhöjda halter av PCE i jorden vid destruktionsanläggningen. Halterna 

överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark för MKM (1,2 mg/kg TS) i två 

punkter. De uppmätta halterna i jord samt i porluft indikerar dock inte någon förorening i fri fas 

i jordlagren. Däremot ger de indikation på att det har förekommit spill av PCE.  

Förorening av PCE från destruktionsanläggningen kan därmed ha transporterats i fri fas ner till 

berget.  De halter som uppmätts i jorden vid destruktionsanläggningen indikerar att det skett 

en föroreningstransport av PCE. Det kan vara rester efter en mer omfattande PCE-förorening 

som transporterats vidare ner i jordlagren och ner till berget. Därifrån kan föroreningen ha 

spridit sig i fri fas vidare längs med bergytan, ansamlats i håligheter och gropar på bergets 

överyta och/eller trängt ner i sprickor och spridit sig via större sprickor och diffundera in i 

mindre sprickor. Det gör att föroreningen kan bli mycket svår att påvisa vid undersökningar. 

För att komma ner i bergsskrevor och fördjupningar behövs till exempel rätt utrustning för 

installation av grundvattenrör. Om föroreningen dessutom finns under en byggnad, blir det 

ännu mer komplicerat att undersöka den i underliggande jord och berg. Vid en geoteknisk 

undersökning har Bjerking i ett antal borrningar konstaterat att berggrunden visar tecken på att 

vara sprucken, se Bilaga Fel! Hittar inte referenskälla..  
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Av både WSP:s och Bjerkings utredningar framgår också att det underliggande berget vid 

destruktionsanläggningen sluttar mot öster - sydöst i riktning mot angränsande fastighet. Det 

kan betyda att potentiella föroreningar vid destruktionsanläggningen skulle kunna spridas även 

i den riktningen.  

Även den kulvert som finns mellan den f.d. destruktionsanläggningen och 

produktionsbyggnaden kan vara en möjlig spridningsväg för klorerade alifater.  

7.1.1 Spridning av föroreningar från saneringsområde söder om ångcentralen 

I en modell för beräkning av föroreningsspridning, se Bilaga Fel! Hittar inte referenskälla., 

har WSP utgått från att föroreningen härstammar från destruktionsanläggningen och att utsläpp 

skett antingen under anläggningens drifttid eller i samband med rivningen och spridit sig 

därifrån. Den byggnad som i rapporten anges som ”f.d. destruktionsanläggning” är dock 

ångcentralen. Modellen utgår därmed från saneringsområdet söder om ångcentralen omkring 

rör 10W56, se Bilaga Fel! Hittar inte referenskälla., och omfattar inte eventuell annan 

spridning från destruktionsanläggningen eller andra källområden. 

Enligt modellen medför ett saneringsmål på 100 µg/l för summa PCE och TCE samt 5 µg/l för 

vinylklorid inom saneringsområdet att grundvatten med halter understigande eller i nivå med 

föreskrifter för dricksvatten kommer att kunna uttas på 350 m avstånd i grundvattnets 

strömningsriktning.  

Uppmätta halter i grundvatten 2014-01-16 visar att halterna av vinylklorid i de två 

grundvattenrören 10W47 och 10W48 är < 1,0 µg/l. Analyser av vatten i de grundvattenrör, 

som ingår i kontrollprogrammet och där riktvärde för Livsmedelsverkets dricksvattengräns (0,5 

µg/l) gäller, måste analyseras med en detektionsgräns lägre än 0,5 µg/l. Uppmätt halt i 

grundvattenrör 10W53 ca 100 m uppströms är 3,0 µg vinylklorid/l. Halten PCE i rör 10W53 är 

7,48 µg/l, vilket är i samma storleksordning som i rör 10W48. Genom nedbrytning av 

föroreningarna kan även halten vinylklorid komma att öka (se vidare nedan). Det kan därmed 

inte uteslutas att halten vinylklorid är högre än dricksvattengränsen även i grundvattenrören 

10W47 och 10W48.   

I det tre mätningar av grundvattnet som hittills utförts sedan 2013 har halten av PCE+TCE i rör 

10W48 uppmätts i halter mellan ca 0,4 µg/l och 7 µg/l. Halterna varierar under året av olika 

orsaker, men genom mätningar i ett pågående kontrollprogram är variationen under kontroll.   

7.1.2 Spridning till byggnader inom området 

Spridning av klorerade alifater till byggnader har påvisats i WSP:s undersökningar, se Bilaga 

Fel! Hittar inte referenskälla.. Både i ångcentralens källare och i produktionsbyggnadens 

östra del har PCE påträffats i inomhusluften. De uppmätta halterna i inomhusluften är förhöjda, 

men de understiger både de humantoxikologiska referenskoncentrationerna (Rfc) som används 

i Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden i jord samt Arbetsmiljöverkets hygieniska 

gränsvärden för arbetsmiljö.  

Enligt WSP finns det indikationer på att en naturlig nedbrytning pågår, se Bilaga Fel! Hittar 

inte referenskälla.. Nedbrytning av PCE och dess nedbrytningsprodukter är en relativt 

långsam process, som är beroende av syreförhållanden i grundvattnet och av förekomsten av 

mikroorganismer. Nedbrytningsprodukterna är dock mer flyktiga än PCE. 

7.1.3 Spridning av eventuella föroreningar i berg till åsen 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.2) är det troligt att grundvattnet i moränen på fastigheten 

står i hydraulisk förbindelse med den grundvattenförekomst (sand- och grusförekomst Sävjaån-

Samnan) som angränsar till grundvattenakvifären i Uppsalaåsen och att grundvattnet i 

moränen därigenom är en möjlig spridningsväg. Den spridningsvägen kontrolleras genom det 

pågående kontrollprogrammet.  
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Om föroreningar förekommer på eller i sprickor i berget finns risk för att det finns ytterligare en 

spridningsväg - via berget till grundvattenförekomsten. En eventuell spridningsväg via berget är 

mycket svår att lokalisera. Ett sätt att utreda detta är att undersöka grundvattnet i 

grundvattenförekomsten strax utanför kvarteret Dressinen. Dialog pågår med 

tillsynsmyndigheten.  
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8. Konceptuell modell 

Fel! Hittar inte referenskälla. nedan beskrivs de riskobjekt och skyddsobjekt som bedöms 

vara eller kunna vara aktuella med avseende på föroreningarna inom fastigheten Boländerna 

19:1 samt kopplingen mellan dessa. De faktorer där omfattningen bedöms kunna vara 

begränsad har angetts inom parantes och faktorer med stor osäkerhet anges med frågetecken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Konceptuell modell avseende föroreningarna vid Boländerna 19:1. 
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samt i jorden vid destruktionsanläggningen. Därtill har förhöjda halter av klorerade alifater 

uppmätts i inomhusluften i östra produktionsbyggnaden och i ångcentralens källare. 
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Utförda undersökningar har även påvisat att det förekommit andra föroreningar (främst 

oljeföroreningar), och vissa har åtgärdats. Dessa föroreningar förekom främst där hantering av 

petroleumprodukter ägt rum.  

Ramböll har på uppdrag av Vattenfall genomfört en utvärdering av tidigare utförda 

undersökningar och utredningar. Ramböll bedömer att det inte är uteslutet att det kan finnas 

källområden kvar med fri fas av klorerade alifater inom fastigheten på grund av att 

- det påträffats förhöjda PCE-halter i inomhusluften i två byggnader på området (östra 

delen av produktionsbyggnaden samt ångcentralen)  

- uppmätta halter i grundvattnet (inklusive det området som sanerats) är typiska halter 

som brukar uppmätas i plym från ett källområde 

- den underliggande berggrundens utformning och egenskaper (se vidare avsnitt 6.1)  

- Förbrukningen av PCE varit omfattande och pågått under lång tid 

Det finns således en osäkerhet när det gäller föroreningssituationen i området, denna 

diskussion finns med i den dialog som pågår med tillsynsmyndigheten. 

8.2 Spridningsmekanismer 

Föroreningsspridning bedöms kunna ske genom utlakning till grundvatten, spridning via 

grundvatten samt förångning av organiska föroreningar. Spridning via damning bedöms i 

dagsläget vara begränsad, då markytan i området är hårdgjord.  

I marken i området förekommer fyllnadsmassor och friktionsjord som ofta har en hög 

genomsläpplighet. I delar av området finns dock ett lager av lera mellan fyllnadsmassorna och 

friktionsjorden. Vidare är området beläget intill en grundvattenförekomst i som gränsar till  

grundvattenakvifären i Uppsalaåsen. Genom den provtagning som utförts har det konstaterats 

att det pågår en spridning av klorerade alifater i grundvattnet i marken från området. Halterna 

som uppmätts ligger under gränsen för dricksvatten (med reservation för detektionsgränsen för 

vinylklorid som omnämns i stycke 7.1.1).  

Det är inte klarlagt om det förekommer en spridning via grundvatten i berg samt om det pågår 

en spridning till grundvattenakvifären i Uppsalaåsen.  

8.3 Skyddsobjekt och exponeringsvägar 

De skyddsobjekt som identifierats inom fastigheten Boländerna 19:1 anges i avsnitt 4.4. 

Inom fastigheten bedöms intag av jord, hudkontakt med jord, inandning av damm, inandning 

av ånga inomhus (gäller endast flyktiga ämnen) vara möjliga exponeringsvägar för människa. 

Med avseende på förorening av klorerade alifater bedöms framför allt inandning av ånga 

inomhus vara de viktigaste exponeringsvägarna, uppmätta halter ligger under gränsvärdena, se 

stycke 7.1.2. Exponering via intag av jord, hudkontakt med jord samt inandning av damm 

bedöms dock vara begränsad i dagsläget genom att markytan inom stora delar av området är 

hårdgjord (asfalterad).  

I det fall det förekommer en spridning av föroreningar till grundvattenakvifären i åsen vidare till 

Fyrisån bedöms även exponeringsvägarna intag av dricksvatten samt intag av fisk kunna vara 

aktuella exponeringsvägar. Uppsalas kommunala vattentäkt är belägen i Uppsalaåsens 

grundvattenakvifär som angränsar till grundvattenförekomsten i anslutning till fastigheten. Inga 

brunnar för dricksvatten eller annat grundvattenuttag förekommer dock inom området. 

Kontrollbrunnar för grundvatten finns, men de används enbart för mätning av förorening. 

Exponeringsvägen intag av fisk är dock generellt begränsad eftersom halter i fisk i ytvatten 

oftast inte direkt kan relateras till markföroreningar, utan beror på andra faktorer såsom 

föroreningshalter i vatten och sediment eller från andra källor. 
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9. Slutsatser 

9.1 Föroreningar från pågående och planerad markanvändning 

Pågående verksamhet bedöms inte tillföra ytterligare förorening av klorerade alifater. Ett 

kontrollprogram för mätning av befintlig förorening i grundvattenbrunnar inom området har 

godkänts av tillsynsmyndigheten och löpande dialog finns. 

Ett nytt kraftvärmeverk bedöms inte tillföra ytterligare förorening av klorerade alifater till 

området, eftersom klorerade lösningsmedel inte kommer att användas i verksamheten. Istället 

kommer en etablering av den nya verksamheten att kunna medföra förbättrade 

provtagningsmöjligheter genom rivning av befintliga byggnader samt schaktning etc. Innan 

byggnationer sker kommer en plan för att förebygga att byggnationsarbetena medför spridning 

av befintlig förorening att upprättas och ett förstärkt kontrollprogram upprättas i dialog med 

tillsynmyndigheten. 

Som beskrivs i avsnitt 2 bedöms nuvarande och planerad verksamhet inte bidra med förorening 

till mark eller grundvatten. 

9.2 Historisk förorening 

Flera undersökningar och saneringar har utförts inom området av petroleumföroreningar samt 

av klorerade alifater (PCE). Föroreningarna på fastigheten har orsakats av den tidigare 

slakteriverksamheten. Tillsynsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, 

har därför riktat krav mot Scan, som utfört de undersökningar och saneringar som redogjorts 

för ovan.  

Området är riskklassat till riskklass 1 enligt EBH-stödet (länsstyrelsernas databas över 

förorenade områden) och är därmed ett högt prioriterat objekt inom länet, vilket beaktas när 

det gäller såväl Länsstyrelsen i Uppsala läns som Uppsala kommuns arbete med föroreningar på 

fastigheten. Ett kontrollprogram har upprättats av Scan och provtagning av grundvatten utförs i 

enlighet med det. Därtill pågår även en dialog med tillsynsmyndigheten inom ramen för deras 

tillsynsarbete.  

När det gäller andra föroreningar i jord understiger uppmätta nivåer av PAHH gränsen för MKM 

och uppmätta halter av olja och metaller var lägre än riktvärdet för KM.  

 

9.3 Strategi för fortsatt arbete avseende statusrapport 

Vattenfall har i dagsläget ännu inte förvärvat fastigheten. Den planerade 

kraftvärmeverksamheten förväntas, som nämns ovan, minska föroreningsmängden i jord 

genom att förorenade jordmassor i samband med schaktning tas om hand.  

Om den planerade kraftvärmeverksamheten blir verklighet avses, som nämnts ovan, 

kontrollprogram för både byggfas och fortvarighet upprättas i dialog med tillsynsmyndigheten 

och med Scan. Kontrollprogrammet upprättas så att de mätintervall uppfylls som lagstiftningen 

om statusrapporter anger. 
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