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Kokpunkten
Miljöriskbedömning inklusive förslag till åtgärder

1.

Uppdrag och syfte

1.1

Bakgrund och syfte
PEAB planerar att exploatera före detta Ångkraftverket (även kallat Kolkraftverket) för ett nytt nyttjande i enlighet med nedan redovisat planförslag, se figur 1.
Området, här efter benämnt Kokpunkten, ligger i centrala Västerås vid Mälarens
strand och har tidigare nyttjats för industriändamål.
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Inför det nya nyttjandet har PEAB låtit utföra kompletterande miljötekniska undersökningar av området samt en hälso- och miljöriskbedömning avseende de föroreningar som påträffats.

Figur 1

Ungefärlig utbredning av berört undersökningsområde
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Syftet med denna rapport är att (i) utreda omfattning av föroreningar inom berört
undersökningsområde, (ii) bedöma riskerna med föroreningar vid nuvarande och
framtida markanvändning, (iii) bedöma vilka åtgärdsbehov som föreligger för att
reducera riskerna för människor och miljön samt att (iv) föreslå platsspecifika riktvärden som kan ligga till grund för framtagning av kvantitativa åtgärdsmål för området. Om möjligt skall även området knytas till det angränsande exploateringsområdet Centrala Mälarstranden i det att de två områdena har en stark industrihistorisk samhörighet. Förekommande föroreningar i de två angränsande planområdena är resultat från samma industriella verksamhet och förutsättningarna för
bland annat spridning bör vara liknande vilket innebär att riskbedömningen bör
vara snarlik.
Riskbedömningen omfattar hälsorisker vid vistelse på området, miljörisker för
markekosystemet samt riskerna för spridning av föroreningar till Mälaren.
Utredningen av aktuell föroreningssituation baseras till delar på tidigare genomförda undersökningar men i första hand på kompletterande undersökningar som
utfördes i november 2007.

1.2

Markens nuvarande och framtida användning
Marken inom undersökningsområdet används idag i första hand som parkeringsytor och för transporter samt till viss del som uppställningsplats för fritidsbåtar.
Området kommer nu att utvecklas och det gamla ångkraftverket kommer att byggas om till ett upplevelsecentrum med äventyrsbad, hotell, forskningscenter och
museum. På samma sätt som idag kommer vissa byggnader användas för kontor
och skolverksamhet men även viss bostadsbebyggelse planeras – se Figur 1.
Öster om området sker idag tidiga arbeten för bostadsbebyggelse inom projektet
Centrala Mälarstranden, vilket i sina senare utbyggnadsetapper direkt angränsar
till nu berört område.

i:\15gmo\1507\61150724951_ångkraftverket\5-q_proj\dok\miljöriskbedömning_2008-03-18.doc

1.3

Övergripande åtgärdsmål
Övergripande åtgärdsmål beskriver hur området är tänkt att användas efter exploatering, vilka krav som ställs på skydd av hälsa och miljö samt vilka övriga intressen som behöver beaktas. De övergripande åtgärdsmålen ligger till grund för
riskbedömningen. För området har följande åtgärdsmål definierats;
¾

Området skall kunna användas för planerad verksamhet utan risk för hälsoeffekter på grund av föroreningar i mark

¾

Marken inom planerade bostadsområden skall uppfylla kraven på ekologiska funktioner i marken som markanvändningen medför

¾

Det skall inte finnas risk för att föroreningar från området negativt påverkar det akvatiska livet i Mälaren.
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2.

Områdesbeskrivning

2.1

Områdets historik
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Industriverksamhet har pågått på området sedan tidigt 1900-tal. Huvudverksamheten har varit själva Ångkraftverket vilket byggdes 1917 och som fram till 1950talet huvudsakligen använde kol som bränsle. Inom undersökningsområdet har i
första hand verksamhet bedrivits vilket inkluderat omlastning och till viss del lagring av kol. Nedan redovisade foton visar områdets successiva utbyggnad från
1932 fram till 1948.

Figur 2

Ångkraftverket 1932

Figur 3

Ångkraftverket 1936
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Område där ny verksamhet
kommit till istället för kollager och kolhantering

Figur 4

Flygbild, Ångkraftverket 1948
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På bilderna ovan visas hur kolhanteringen med tiden flyttas österut med nya etablerade verksamheter närmast kraftverket. Från 1950-talet till ångkraftverkets
nedläggning 1983 nyttjades olja som bränsle (nya cisterner belägna utanför området). Utöver kraftproduktionen och tillhörande hamnverksamhet har successivt
annan industri och verkstadsverksamhet vuxit fram, varav Aros Nickel och Krom
samt Telveverken i synnerhet kan nämnas. Från 1958 års flygfoto (figur 5) och
1959 års plan över verksamheten (figur 6) fås en överblick av den tidens marknyttjande.

Figur 5

Flygbild, Ångkraftverket 1958
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Aros Nickel och Krom

Figur 6

Telveverken

Plan över 1959 års verksamheter

i:\15gmo\1507\61150724951_ångkraftverket\5-q_proj\dok\miljöriskbedömning_2008-03-18.doc

Med avseende på de tidigare verksamheterna har följande möjliga föroreningar
identifierats;
¾

Tungmetaller i kol och kolaskor där innehållet varierar beroende på kolets
ursprung.

¾

PAH från förbränningsrester från kraftverket där innehållet varierar och är
beroende av förbränningsförhållanden.

¾

Tungmetaller i samband med ytbehandling.

¾

Oljekolväten från cisterner, tankar och oljeledningar i mark.

Inom området finns även ett dag- och spillvattennät som kan ha betydelse för
spridning av föroreningar i området och till Mälaren varav ledningssystemet mot
den gamla askbrunnen kan nämnas särskilt (se figur 7 följande sida). Askbrunnens funktion var att samla upp aska från pannorna i kraftverket. I askbrunnen
sedimenterades askan medan vattnet pumpades ut i Mälaren. Nivån i brunnen är
därmed nedsänkt under Mälarens nivå och det är troligt att denna fungerat som
hydraulisk lågpunkt även för grundvatten i området.
Inom området har vissa saneringsåtgärder genomförts, huvudsakligen runt Telveverken och Aros Nickel och Krom, kring Kunskapsskolan samt vid gamla askbrunnen, detta finns redovisade i följande handlingar;
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¾

Sanering av markföroreningar på kraftverkstomten i Västerås. GeoMiljö
Konsult, 1996-05-29

¾

Sanering av kulvert vid Västerås krafthamn. Oden, 2001-10-01

¾

Slutrapport avseende saneringsschakt. Hifab 2001-10-22

¾

Sanering av mark vid f.d. ångkraftverket. Sweco, 2005-08-31

¾

Saneringsrapport f.d. askbrunnen. PEAB, 2006-01-30

Askbrunnen
Figur 7

i:\15gmo\1507\61150724951_ångkraftverket\5-q_proj\dok\miljöriskbedömning_2008-03-18.doc

2.2

Dagvatten- (heldraget) och spillvattenledningar (streckat) samt den
gamla askbrunnen, 1957

Angränsande områden
Väster om utredningsområdet finns den gamla gasverkstomten, där föroreningar
som cyanid och tjära har påträffats. Dessa föroreningar har visat sig vara utbredda på södra delen av själva gasverkstomten, och det finns enligt vår uppfattning
ingen anledning att misstänka att föroreningar från gasverket har spridits till området för Kokpunkten.

2.3

Mark-, vatten- och sedimentförhållanden
Utredningsområdet är plant med en höjd av cirka 2 meter över Mälarens nivå och
består generellt av cirka 1 till 1,5 meter grusig sandig fyllning på torrskorpelera.
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Fyllningen har ställvis inslag av kol och kolaska samt rivningsrester så som tegel,
betong och sten.
Avståndet till friktionsmaterial och berg är begränsat i de delar där den äldre
(höga) industriverksamheten har etablerats medan lermäktigheterna inom övriga
områden är upp mot 6 meter (se Figur 8) samt ökande mot kajkanten där även
mer gyttjiga jordlager förekommer överlagrande leran.

Figur 8

Lermäktigheter, från ritning daterad
1991-07-02 (VBB VIAK)

Huvuddelen av området består av hårt packade grusade ytor samt hårdgjorda ytor
och byggnader. Fyllningen inom området är relativt tät och den övervägande avrinningen sker genom ytavrinning direkt till Mälaren samt till viss del till dagvattensystemet inom området – se Figur 7. Grundvattennivåerna i fyllningen inom
utredningsområdet verkar vara direkt styrda av ledningarna i området med den
gamla cirka 7 meter djupa askbrunnen som hydrauliskt styrande.
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I Kolkraftshamnen finns lösa sediment med en mäktighet av upp till 1,5 m över
fast lera, området har muddrats återkommande för fartygstrafik.
Recipienten för området är de inre delarna av Västeråsfjärden vilken är en vik av
Mälaren. De östra delarna av inre Västeråsfjärden (där utredningsområdet är beläget) är relativt grunt med ett vattendjup på mindre än 3 meter. In till kolkraftshamnen finns en ränna muddrad med ett djup på mer än 6 meter. De trånga sunden ut till Mälaren gör att vattenomsättningen till stor del styrs av tillrinningen
från avrinningsområdet (cirka 800 km2 stort) vilket som medelårsvärde uppgår till
6 m3/s och innebär en genomsnittlig omsättningstid på 2½ månad.
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Figur 9 Sanering av askbrunnen

2.4

Skyddsobjekt – människor och miljö

2.4.1

Människor
De grupper av människor som kan tänkas exponeras av föroreningarna från området i nuläget och i framtiden är följande;
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Nuläget
¾ Arbetare i verksamhetsområdet (främst vuxna men även barn kan vistas
inom området i mindre utsträckning)

¾

Ungdomar och vuxna från Kunskapsskolan och Mälarstrandsskolan. Kunskapsskolan och dess skolområde är redan sanerat men vid raster och friluftsverksamhet är närheten till utredningsområdet hög även om det inte
är ett attraktivt och inbjudande område i dagsläget

¾

Vuxna och barn som använder verksamhetsområdet tillfälligt vid passage
samt fritidsaktiviteter (båtverksamhet)

Vistelsetid inom området och kontakt med marken hos människor som nyttjar området som friluftsverksamhet och för fritidsaktiviteter enligt ovan, liknar vistelsetid
och exponering hos vuxna och barn som använder grönområden. Däremot exponeras dessa grupper för olika ytjordar, med olika föroreningshalter. Exponering av
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dess grupper för jord inom området är dock mindre än för arbetare inom verksamhetsområdet.
Planerad markanvändning
¾ Boende på området (vuxna och barn)
¾

Besökare till upplevelsecentrumet Kokpunkten (vuxna och barn)

¾

Skolor inom området (vuxna och barn)

¾

Arbetare i verksamhetsområdet, huvudsakligen service och kontor (i första
hand vuxna)

Boende på området utgör den mest exponerade gruppen vid planerad markanvändning. För alla andra grupper bedöms vistelsetid och exponering vara lägre.

2.4.2

Miljö
Eftersom verksamhetsområdet är ett utfyllt område med nära 100 års industriverksamhet har marken inom utredningsområdet lågt skyddsvärde, speciellt vid
djupare (> 1 m) nivåer. Materialet förväntas inte stödja ett normalt ekosystem.
Däremot vid markytan bör marken kunna stödja etablering av ett ekosystem som
uppfyller kraven för planerad markanvändning. Under nuvarande förhållanden är
ekologin av markytan till stor del beroende på markanvändningen, dvs. hårdgjort
genom asfalt eller grusbelagd yta för transport, parkering och uppställning.
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Pågående verksamheter ställer inga krav på ekologisk funktion inom området. Vid
ändring av markanvändningen kommer högre krav att ställas inom området, speciellt i det ytliga lagret. Inom den östra delen av området skall marken kunna
stödja etablering av ett ekosystem relevant för ett bostadsområde (odling av växter för att skapa gröna områden, begränsad odling av frukt, bär och grönsaker för
husbehov). Vid uppfyllande av dessa krav bör även vilda djur kunna vistas inom
området utan skadliga effekter.
Grundvatten bedöms i dagsläget ha litet skyddsvärde. Grundvattnet består dels av
grundvatten som bildas vid infiltration genom fyllnadsmassor samt grundvatten
från det djupare grundvattenmagasinet som strömmar ut i området (även detta
av urban karaktär genom påverkan uppströms utredningsområdet). Även i framtiden bedöms grundvatten inom området ha litet skyddsvärde.
Recipienten för föroreningar som eventuellt sprids ifrån området är Mälaren. Mälaren är, trots att den i detta läge nyttjas för hamnverksamhet och som recipient för
avloppsutsläpp, en skyddsvärd recipient med hänsyn till den akvatiska miljön i
sjön. Mälaren är dessutom skyddsvärd med hänsyn till användningen som ytvattentäkt för vattenförsörjning. Skyddsvärdet av sedimenten bedöms dock som
måttligt. Sedimenten har förorenats av ett antal olika föroreningskällor, inklusive
hamntrafik, befintliga och tidigare industrier i Västerås, avloppsreningsverket samt
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även industrinäringar i hela avrinningsområdet (bland annat metallbelastning).
Sedimenten är också störda genom påverkan av båttrafik och muddring.

3.

Utförda undersökningar

3.1

Tidigare undersökningar
Ett stort antal undersökningar har utförts inom området samt i det angränsande
exploateringsområdet Centrala Mälarstranden. Förutom de rapporter som angivits
under punkt 2.1 ovan hänvisas till den sammanfattning som redovisats i upprättad
riskbedömning för Centrala Mälarstranden och som även avser nu aktuellt utredningsområde – Kemakta AR 2007-02, daterad mars 20071.
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Totalt finns det sedan tidigare mer än 30 provtagningspunkter inom området varav de flesta har avsett riktad provtagning med syfte att hitta ”hot-spots”. På Bilaga 1 (Ritning HIST UND) redovisas all tidigare provtagning.

3.2

Kompletterande undersökningar

3.2.1

Markprovtagning
Inför den kompletterande provtagningen delades utredningsområdet in i ett rutnätsystem med storleken 20x20 m. Inom varje ruta som inte tidigare var provtagen lades därefter tre (3) nya provtagningspunkter ut. Vid provtagningen togs
därefter ett prov för varje halvmeter ned till opåverkad jord och slogs ihop till ett
samlingsprov för varje provtagen ruta och halvmeter. Kompletterande provtagning
har därmed utförts i totalt 145 nya punkter (65 rutor) och 279 samlingsprover har
analyserat med syfte att beskriva föroreningsbilden inom området – se Bilaga 2
(Ritning QP0001) för all utförd provtagning samt Figur 10 och Bilaga 3 för upprättat rutnät.

3.2.2

Utförda analyser
Val av analysparametrar har grundat sig på resultat från tidigare markundersökningar samt provtagning inom angränsande planområde Centrala Mälarstranden
(det senare med syfte att möjliggöra adekvata jämförelser). Följande parametrar
har därmed analyserats;
Metaller och oorganiska ämnen – Arsenik, Barium, Bly, Kadmium, Kobolt, Koppar,
Krom (III), Kvicksilver, Nickel, Vanadin samt Zink.
Organiska ämnen – PAHcanc, PAHövriga, Alifater C8-C16, Alifater C16-C35, Aromater
C8-C10, Aromater C10-C35 samt PID-mätning av VOC.
Resultat från utförda analyser redovisas separat i Bilaga 4.

1

Om så önskas kan hela den rapporten översändas digitalt
10 av 21

Miljöriskbedömning inklusive förslag till åtgärder
Kokpunkten
61150724951

i:\15gmo\1507\61150724951_ångkraftverket\5-q_proj\dok\miljöriskbedömning_2008-03-18.doc

Figur 10

Upprättat rutnät med sidor 20x20 m samt med en sentida flygbild
som bakgrund (se även Bilaga 3)

3.2.3

Övriga föroreningstyper
Föroreningar som cyanid, PCB och dioxin har inte analyserats i den kompletterande provtagningen. Med bakgrund av analysresultaten från området Centrala Mälarstranden, som antas ha samma föroreningsbild som undersökningsområdet, är
det inte rimligt att påträffa cyanid, PCB och dioxin. Cyanid har påträffats på fastigheten väster om utredningsområdet men har på grund av inhägnader kring det
före detta Ångkraftverket inte spridits till området.

4.

Aktuell föroreningssituation
Resultaten från den kompletterande provtagningen har i ett första skede jämförts
med den provtagning som genomförts inom Centrala Mälarstranden. Syftet med
detta har varit att utvärdera om föroreningsbilden är likadan i de två angränsande
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planområdena då de har en gemensam industrihistoria. Nedanstående Tabell 1
redovisar utförda analyser.
Tabell 1

Analyser utförda inom Ångkraftverket samt Centrala Mälarstranden
Antal
prov

Max Uppmätt

Medel Uppmätt Antal

Ångkraftverket Ångkraftverket

Ämne

Prov

Max Uppmätt

Medel Uppmätt

C Mälarstranden C Mälarstranden

(mg/kg)

(mg/kg)

Arsenik

279

44

11

362

(mg/kg)
120

(mg/kg)
6

Barium

279

781

114

198

1 700

190

Bly

279

5 000

151

362

12 000

150

Kadmium

279

53

1

362

7

0.4

Kobolt

279

28

10

362

24

9

Koppar

279

13 200

117

362

760

40

Krom (III)

279

149

23

362

480

25

Kvicksilver

279

1.8

0.05

362

1.8

0.07

Nickel

279

235

26

262

4 000

30

Vanadin

279

820

50

362

6 400

70

Zink

279

56 500

1 180

362

23 000

670

PAH cancerogena

279

92

3

294

200

3

PAH övriga

279

160

5

294

300

4

Alifat C8-C16

279

57

<10

195

78

<10

Alifat C16-C35

279

1 000

67

291

1 300

30

Aromat C8-C10

279

140

<10

291

140

<10

Aromat C10-C35

279

97

<10

291

97

<10
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En analys av resultaten redovisade i ovanstående tabell är att föroreningsbilden är
som förväntat mycket samstämmig inom de två områdena. Avseende medelhalterna inom Kokpunkten avviker dessa i jämförelse med Centrala Mälarstranden
endast i snitt med en faktor 1,4. För uppmätta maxhalter är det enbart kadmium
och koppar som avviker genom att dessa klart överstiger de maxhalter som uppmätts inom Centrala Mälarstranden. Noterbart är dock att det endast är två (2)
kopparanalyser samt fem (5) kadmiumanalyser som avviker från den i övrigt samstämmiga bilden där uppmätta maxhalter faller i snitt inom en faktor 0,7. Provtagningen har genom den stora provmängden kunnat visa att föroreningsbilden är
samstämmig inom de två planområdena varför jämförelser mellan dessa är rimliga
att göra.
På följande sidor redovisas aktuell föroreningsbild för ett antal styrande ämnen
fördelade ytligt (0-0,5 m) respektive något djupare (1,0-1,5 m) – se även Bilaga 5
för redovisning i större skala. Utvärdering har skett genom statistisk bearbetning i
programvaran Surfer. (Observera - jämförelser görs med de platsspecifika riktvärden för boende respektive hårdgjorda ytor som tagits fram för det angränsande
planområdet Centrala Mälarstranden. Se även kapitel 6.)
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Platsspecifika riktvärden framtagna för Centrala Mälarstranden2
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Tabell 2

2

Boende

Grönområden

Hårdgjorda ytor

Djupjord

Djup

0-1 m

0-1 m

0-1 m

>1m

Ämne

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

Arsenik

15 (h)

15 (h)

50 (h)

50 (h)

Barium

200 (m)

200 (m)

10 000 (f)

10 000 (f)

Bly

150 (m)

150 (m)

2 500 (f)

2 500 (f)

Kadmium

6 (h)

12 (s)

12 (s)

12 (s)

Kobolt

80 (h)

120 (m)

250 (s)

250 (s)

Koppar

100 (m)

100 (m)

2 500 (f)

2 500 (f)

Krom (III)

120 (m)

120 (m)

1 800 (s)

1 800 (s)

Kvicksilver

2.5 (h)

4 (s)

4 (s)

4 (s)

Nickel

50 (h)

100 (m)

800 (h)

800 (h)

Vanadin

100 (m)

100 (m)

150 (s)

150 (s)

Zink

350 (m)

350 (m)

1 500 (s)

1 500 (s)

PAH cancerogena

2.5 (h)

12 (h)

30 (s)

30 (s)

PAH övriga

60 (h)

40 (s)

40 (s)

40 (s)

Alifater C8-C16

100 (m)

100 (m)

150 (h)

250 (h)

Alifater C16-C35

100 (m)

100 (m)

500 (h)

500 (h)

Aromater C8-C10

30 (m)

30 (m)

100 (h)

200 (h)

Aromater C10-C35

20 (m)

20 (m)

20 (s)

20 (s)

(h) = styrt av hälsoeffekter; (m) = styrt av miljörisker; (s) = styrt av spridningsrisker;
(f) = styrt av haltgräns för farligt avfall
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Figur 11

Figur 12

Fördelning av zink

Fördelning av bly
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Figur 13

Fördelning av koppar

Figur 14

Fördelning av kadmium
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Figur 15

Fördelning av PAHcancerogena

Figur 16

Fördelning av PAHövriga
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Med stöd av ovanstående Figurer 11-16 (samt övrig provtagning så som den redovisas i bifogad Bilaga 4) och rutnät enligt Figur 10, kan föroreningssituationen
inom Kokpunkten sammanfattas enligt följande;
¾

Övervägande del av uttagna prover uppvisar lägre halter än de riktvärden
som föreslagits för boende inom angränsande planområde.

¾

Föroreningsbilden i ytliga marklager respektive djupare marklager är olika.
Detta indikerar att det är olika verksamheter som påverkat fyllningen, troligen även vid olika tidpunkter.

¾

Zink ytligt – förekommer allmänt i förhöjda halter i närheten riktvärde för
boende, samt även i ett antal rutor (7 stycken) över riktvärden för hårdgjorda ytor.

¾

Zink djupt – invid de äldre verksamheterna för Aros Nickel och Krom samt
Telveverken är marken tydligt påverkad av den äldre verksamheten med
halter klart högre än riktvärden för djupjord.

¾

Koppar ytligt – förekommer på samma sätt som zink allmänt i halter nära
riktvärde för boende och visar även ytmässigt en överensstämmelse med
zink med ett undantag nämligen i ruta G7 där riktvärdet för hårdgjord yta
överstigs.

¾

Koppar djupt – överstiger inte i någon punkt riktvärdet för djupjord.

¾

Bly ytligt – har en något annorlunda ytfördelning än zink och koppar och
övertiger ställvis riktvärdet för boende men inte i något fall riktvärdet för
hårdgjorda ytor.

¾

Bly djupt – i princip exakt samma fördelning som zink (och koppar) där
riktvärdet för djupjord överstigs i två punkter (G6 och K9).

¾

Kadmium ytligt – i ruta C9 är kadmiumhalten på samma sätt som för zink
över riktvärdet för hårdgjorda ytor.

¾

Kadmium djupt – även på djupet fördelar sig kadmium på samma sätt
som zink i att där riktvärdet för djupjord överstigs är även zink för högt.

¾

För de i Figur 11-16 redovisade metallerna är därmed zink styrande.

¾

För övriga metaller vilka redovisade i Bilaga 4 gäller att det endast är vanadin som i en punkt (H4) ytligt överskrider såväl halten för boende som
halten för djupjord. Övriga metaller styrs av de ämnen som är redovisade i
figurerna, främst zink.

¾

För organiska föreningar är det i första hand PAH som är av intresse (även
om halten alifater C16-C35 i ytlig fyllning överskrider riktvärdet något för
boende i ett antal punkter). I punkt C9, G3 och G4 är halten PAHcanc över
riktvärdet för hårdgjorda ytor samtidigt som riktvärde för boende
överskrids inom stora delar av utredningsområdet. På djupet överskrids
dock riktvärden endast i en punkt (G3).
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5.

Spridningsförutsättningar
Föroreningar som finns inom Kokpunkten kan tänkas sprida sig och påverka omgivningen. Spridning kan i detta fall i först hand ske genom vatten som strömmar
genom de förorenade massorna, men även genom att partiklar sprids genom
damning eller erosion. Det senare gäller om det finns höga halter i ytnära fyllningsjord. I dagsläget förekommer endast fläckvis höga halter ytligt och inte i något fall direkt exponerat. Vid en framtida exploatering kommer denna exponeringsväg minskas ytterligare då denna mark hårdgörs alternativt bebyggs, varför
risken med damning och erosion bedöms vara försumbar varför endast risken för
utlakning till genomströmmande vatten beaktas.
Grundvattenbildningen inom utredningsområdet är svår att uppskatta då marken
främst består av hårt packad fyllning respektive hårdgjorda ytor, varför ytavrinningen torde vare betydande. Infiltrerad nederbörd avleds samtidigt ganska direkt
mot den mängd ledningar i mark som förekommer varför någon egentlig grundvattenströmning i den förorenade fyllningen är begränsad.
Inom området har vid tidigare undersökningar fyra grundvattenrör etablerats,
varav tre av dessa relativt långt nedströms i området nära befintliga ledningar och
undermarskonstruktioner samt två av dessa även inom det mest påverkade området kring Telveverken och Aros Nickel och Krom. De fyra grundvattenrörens läge
är som följer: BP5GV i ruta F3, BP12GV i ruta I2, TA008 i ruta K3 samt TA004 i
ruta K7. De provtagningar som skett i de två rör som satt i fyllnadsmaterial
(BP5GV respektive BP12GV) kan sammanfattas i att ha uppvisa förhöjda halter av
metaller, medan de två rör som sitter i underlagrande morän (TA008 och TA004)
visar på mycket låga halter metaller (jämförelse med NV Rapport 4918).
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Efter planerad bebyggelse av området kommer än större delar av området hårdgöras och även till viss del förses med nya dagvattensystem (dagvatten från bostadsområden förutses dock ledas direkt till Mälaren). Med denna exploatering
bedöms dagens infiltration av nederbördsvatten minskas med minst hälften vilket
innebär att strömning genom påverkade massor som ligger kvar minskar.
I den utredning avseende lakbarhet av föroreningar som ingår i riskbedömningen
för Centrala Mälarstranden (se kapitel 3.1 ovan) har speciella detaljerade studier3
skett av området kring Telveverken och Aros Nickel och Krom vilket innebär att
den uppskattning av föroreningstransport som skett för Centrala Mälarstranden till
stora delar även inkluderar nu aktuellt utredningsområde (varför hänvisning sker
till dessa studier).

3

Se kapitel 5 i Kemakta AR 2007-02
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6.

Riskbedömning
Inom Kokpunkten förekommer föroreningar i mark som kan ge negativa hälsoeffekter om människor exponeras för förhöjda nivåer eller orsaka effekter i miljön
inom och utanför området om de tas upp av levande organismer. I första hand
förekommer föroreningarna bundna till fyllnadsjord samt i viss mån till kolaska i
den del den förekommer.
Utförda undersökningar har visat att planområdet Kokpunkten har samma typ av
föroreningssituation som det angränsande planområdet Centrala Mälarstranden,
samt att den riskbedömning som skett för det senare området även inkluderar
stora delar av det förra området. Risken för att negativa hälso- och miljöeffekter
uppkommer från föroreningar i mark bestäms i stort av följande;
a) Farligheten av förekommande föroreningar (ämnenas toxiska och ekotoxiska egenskaper)
b) Föroreningshalter och mängder inom olika medier inom det förorenade
området
c) Spridning av föroreningar från det förorenade området till omgivningen
där exponering av skyddsobjekt för föroreningar kan ske
d) Exponeringsbilden för människor och miljön samt skyddsvärde av miljön i
omgivningarna.
Eftersom dessa faktorer är desamma för de två angränsande planområdena samt
att de avses exploateras samtidigt och i nära samarbete med varandra är även
riskbedömningen densamma för de två områdena. Med syfte att få en samstämmig syn på kommande exploateringar bör därför Kokpunkten hanteras och exploateras med samma förutsättningar som Centrala Mälarstranden. Angivna platsspecifika riktvärden för Centrala Mälarstranden (enligt Tabell 2, sid. 12 ovan) föreslås
därför gälla utan ändringar även för Kokpunkten.
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Upprättad riskbedömning för Centrala Mälarstranden bifogas som Bilaga 6.

7.

Förslag till åtgärder

7.1

Indelning i åtgärdsområden
Planområdet bör indelas i tre delområden beroende på framtida verksamheter
samt planerad tidpunkt för byggnation. Följande delområden föreslås (se även
Figur 17);
Åtgärdsområde 1 Upplevelsecentrum
Åtgärdsområde 2 Bostäder/kontor lokalgatan ned mot kraftverkshamnen
Åtgärdsområde 3 Bostäder/kontor längs Björnövägen
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Åtgärdsområde 3

Åtgärdsområde 1

Åtgärdsområde 2
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Figur 17

7.2

Indelning av planområdet i tre åtgärdsområden

Åtgärdsområde 1
Åtgärdsområdet består av ytor kring planerat Upplevelsecentrum samt nybyggnation verksamhetsanknutna lokaler. För området föreslås riktvärden för hårdgjorda
ytor samt djupjord gälla. Inom den lilla träddungen centralt i området föreslås
riktvärden för grönområde gälla, dock med reservation att inga träd skall behövas
fällas då deras värde ses som större än att innehålla riktvärdena.
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Med dessa förutsättningar bör ett antal rutor saneras under 2008 för att möjliggöra exploateringen av Kokpunkten. Följande rutor definieras som att ingå i åtgärdsområde 1 och utgöra gräns mot åtgärdsområde 2: J4, I4, H4, H5, H6, H7, I8, J10,
K10 samt L10.

7.3

Åtgärdsområde 2
Åtgärdsområdet består av en byggnad som troligen skall nyttjas för bostäder men
alternativt till kontor. Området är beläget inom det äldre verksamhetsområdet för
Aros Nickel och Krom samt Telveverken. Marken inom området är i behov av efterbehandling till större djup (i flera fall mer än 2 m) varför byggnation med källare rekommenderas. För området föreslås riktvärden för bostäder samt djupjord
gälla.
Området bör efterbehandlas samtidigt som angränsande delar inom Centrala Mälarstranden åtgärdas. Detta innebär att en trolig tidpunkt för sanering är under
2013 i samband med byggnation och i samråd med MUAB (Mälarstranden Utveckling AB).

7.4

Åtgärdsområde 3
Åtgärdsområdet består av ett delområde där bostäder alternativt kontor skall byggas. Området är relativt lätt påverkat varför det bör kunna åtgärdas i samband
med efterbehandlingsåtgärder inom delområde 1. För området föreslås en kombination av riktvärden för bostäder/grönområde (exklusive väg/gata) samt djupjord
gälla.
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Följande rutor definieras som att ingå i åtgärdsområde 3 och utgöra gräns mot
åtgärdsområde 1 och 2: G13, G12, H12, I11, J11, K11 samt L11.
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