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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP har på uppdrag av Gabriel Keramik AB utfört biotillgänglighetstest, 

reviderat riskbedömningen samt i dialog med beställaren upprättat ett 

åtgärdsförslag för den fd. deponin tillhörande verksamheten vid Gabriel 

Keramik AB i Timmernabben. 

Tidigare utförda undersökningar och riskbedömning har redovisats i PM 

2017-03-18 (WSP). Denna PM syftar till att beskriva föreslagen åtgärd 

baserat på reviderade förutsättningar gällande biotillgänglighet och 

platsspecifika förutsättningar. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Gabriel Keramik ligger i Timmernabben som är en tätort i Mönsterås 

kommun. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Fagervik och 

Kalmarsund i riktning mot syd och sydost. Öster om fastigheten går 

Strandavägen, som är en del av Mönsterås kustväg. 

Mer detaljerad områdesbeskrivning återfinns i PM för tidigare utförda 

undersökningar (WSP, 2017). 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I dagsläget bedrivs tillverkning av framförallt kakelugnar på fastigheten. 

Därtill sker en mindre mängd tillverkning av gods till fabriksbutiken. 

Fastighetsägaren vill genom förändringar i detaljplan öppna upp för 

möjligheten att fastigheten i framtiden används till annat än den lättare 

industriverksamhet som finns idag. Kalmar Länsmuseum har visat intresse 

för att bevara byggnaderna ur ett kulturhistoriskt perspektiv varvid 

fastighetsägaren tänker sig att dagens lokaler i framtiden eventuellt kan 

nyttjas i annat syfte än kakelugnstillverkning exempelvis bostäder. 

Deponin påbörjades när keramik tillverkningen startade omkring 1859. 

Tippning av fabriksavfall i form av förbrukade gipsformar samt brända och 

krossade lerprodukter blev tillståndsgiven 1975-12-08 och tippningen 

fortsatte fram till 1985-09-05 då Regeringen meddelar beslut om förbud att 

tippa avfall inom fastigheten. 

Deponins utbredning är ungefärligt avgränsad med hjälp av äldre fotografier 

och flygfoton som visar på strandlinjens utökning. Tidigare provtagningars 

syfte har inte varit att avgränsa deponin i sin helhet varvid kompletterande 

undersökning för att avgränsa deponin är nödvändig inför eventuella 

åtgärder. Deponins yta har uppskattats till ca 7 000 m2. I riskbedömningen 

(WSP, 2017) har hela ytan antagits vara förorenad. 

 



 
 

 

3 UTFÖRD RISKBEDÖMNING 

I WSP:s sammanvägda riskbedömning (2017) bedöms att det finns 

betydande halter av hälsostörande bly i utfyllnadsområdet. Riskbedömningen 

baseras på 100% biotillgänglighet av metaller i materialet. Totalhalten bly, 

zink och koppar överskrider nivåer där marklevande organismer kan 

påverkas. Sammantaget visar hälsoriskbedömning att tillgänglighet 

(möjlighet till exponering) för fyllning bestående av skärv och glasyrrester bör 

begränsas.  

Utfyllnadsmaterialet visar på mycket låg lakning (L/S2 och L/S10) och 

materialet kan betraktas som inert. Grundvattenprover visar på något 

förhöjda halter av metaller och förhöjda halter av bly i sedimenten kan tyda 

på en påverkan från pågående läckage från land, men det kan även vara 

historiska utsläpp som orsakar förhöjda halter. Miljöriskbedömning visar att 

materialet ger upphov till en liten lokal belastning till recipient. Förhöjda halter 

i grundvattnet, ytvatten och sediment tyder på att en viss spridning kan ske, 

men det föranleder inte en sänkt status på vattenförekomsten. 

4 BIOTILLGÄNGLIGHETSTEST 

Biotillgänglighetstest har utförts på jord från deponiområdet. Prov har uttagits 

från två punkter inom deponiområdet. Valet av provpunkter baseras på att 

ytlig jord med höga halter av bly ska analyseras. Prov uttogs omkring tidigare 

provpunkt 02 samt mellan provpunkt 07 och 08 ner till ca 0,0–0,75 m u my. 

Provtagningen utfördes med handhållen skruvborr. 

Då det översta jordlagret är påfört i samband med sluttäckning av deponin 

uttogs jordprov från 0,25–0,75 m u my för att blandas samman till ett 

samlingsprov. Samlingsprovet skickades därefter till Eurofins Environmental 

Experitse i Frankrike för analys av Bioaccessibility measurements (UBM). 

Resultaten visar biotillgänglighet om 34,5% för bly och 40,6% för zink (Tabell 

1 och Tabell 2). Totalhalten av bly i provet var 3100 mg/kg TS vilket bedöms 

vara representativt för det lager med högst halt som påträffats i deponin. 

 

Tabell 1. Resultat från biotillgänglighet för bly i jord. 

 

 

Tabell 2. Resultat från biotillgänglighet för zink i jord. 

 



 
 

 

4.1 REVIDERADE RIKTVÄRDEN EFTER 
BIOTILLGÄNGLIGHETSTEST 

I tidigare utförd riskbedömning bedömdes risken utifrån två tänkbara 

scenarion; bibehållen markanvändning (industri) eller bostadsmark. I 

samband med revidering av platsspecifika riktvärden som en följd av 

biotillgänglighetstesten har även justeringar gjorts gällande 

markanvändningen. Området ligger nära bostäder men ska enligt pågående 

planering av detaljplan inte tillhöra någon bostadstomt. I området 

förekommer ett stort antal ledningar både dagvatten, avloppsvatten och 

dricksvatten samt jordvärme. Detta föranleder att restriktioner för 

markanvändning föreligger oberoende av deponin. 

Området ligger naturskönt och kustnära, dock avgränsas deponin från 

allmänhetens tillträde genom bäcken i väster och privata tomter i öster. 

Tillgängligheten för allmänheten är således begränsad men likväl kan denna 

nyttjas av boende på fastigheterna som berörs av deponin samt besökande 

till dessa. Utgångspunkten för de platsspecifika riktvärdena har således varit 

MKM men med justeringar som tar hänsyn till en högre nyttjandegrad och 

därmed även exponeringsrisk både för vuxna och barn. 

4.1.1 Platsspecifika riktvärden 

För bedömning av risker i jord inom utfyllnadsområdet vid en framtida 

förändrad markanvändning har platsspecifika riktvärden beräknats med 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell (2009 reviderad 2016).  

En uttagsrapport redovisas i Bilaga 1, anpassningar som gjorts är följande: 

o Generellt scenario MKM för grönytan/deponiområdet som ej ska 

bebyggas. 

o Anpassning av lakbarhet K d, det lägsta värdet (högst lakning) från 

laktest har använts.  

o Anpassning av biotillgänglighet (fbio-or) för bly till 0,345 jämfört med 

det generella på 1. 

o Anpassad biotillgänglighet för zink för marklevande organismer 

genom att dividera halten för skydd av markmiljö med 0,5 (testet 

visar 40,6 % biotillgänglighet). 

o Generellt markmiljöskydd motsvarande MKM, dvs. skydd för 50% av 

markorganismerna. 

o Exponeringstid för vuxna och barn gällande intag av jord och 

inandning av damm justerad (ökad) till 300 dagar.  

o Exponeringstid för vuxna och barn gällande hudkontakt justeras till 

120, vilket motsvarar scenario för KM. 

o Inga byggnader antas bli uppförda över strandnära utfyllnad pga. 

strandskydd och risk för höjd vattenyta vid förändrat klimat. Detta 

innebär att inandning ånga från deponin inte sker inomhus.  

o Recipient har antagits motsvara ett vattenområde med volym 400 

000 m3 och med en omsättningstid om 0,1 år. Dessa antaganden 

utgår från vattendjup och skattad area på Fagervik i Timmernabben 

(eniro.se) samt VISS. Vattenvolymen bedöms vara konservativt satt 

då det gränsar mot ett större havsområde.  

o Odling av grödor motsvarar 1% av årsintag av grönsaker/frukt, vilket 

är en ökning från det generella på 0. 

 



 
 

 

Tabell 3. Platsspecifika riktvärden (mg/kg TS) för jord med markanvändning 

grönområde. Beräkning av platsspecifikt riktvärde har gjorts för de ämnen som har 

visat 90-percentil över generella KM. 

Ämne Riktvärde 
grönområde 

Styrande för 
riktvärde 

Bly 350 Intag av jord 

Kadmium 7 Intag av jord 

Kobolt 35 Skydd av markmiljö 

Koppar 200 Skydd av markmiljö 

Zink 1000 Skydd av markmiljö 

PAH-M 40 Skydd av markmiljö 

PAH-H 6 Intag av jord 

 

4.1.2 Korttidsexponering 

Begränsningsvärdet för korttidsexponering syftar till att belysa ämnen som 

vid korta exponeringstider för höga halter kan leda till långsiktiga risker, detta 

baserat på uppehållstiden i kroppen. Beräkningarna utgår från att ett barn 

som väger 10 kg och vid ett tillfälle får i sig 5 gram förorenad jord inte ska få 

en genomsnittlig dos som överskrider det tolerabla intaget över ett år. 

Vid framräknade av det generella begränsningsvärdet för bly antas den 

relativa biotillgängligheten vid oralt intag (fbio-or) vara 0,6 och för zink antas 

den vara 1.  

Biotillgänglighetstester för bly och zink visar på 0,345 (34,5%) respektive 

0,406 (40,6 %) biotillgänglighet vid oralt intag.  

Begränsningsvärdet för kortidsexponering beräknas enligt formel i PM-

Modellbegränsningar (Kemakta, 2016).  

Framräknat riktvärde för korttidsexponering ger 1073 mg/kg TS för bly och 

819 314 mg/kg  TS för zink. 

Avrundat ger det ett korttidsriktvärde för bly på 1100 mg/kg TS. 

Kortidsriktvärde för zink är egentligen inte intressant ur människoperspektiv 

då det i första hand är markorganismerna som begränsas av zinkhalten. 

5 FÖRORENINGSSITUATION 

Bedömningen av området baseras på ett antal antaganden:  

o Yta utfyllt område: ca 7 000 m2 hela detta område antas vara 

förorenat. 

o Mäktigheten på fyllnadsmaterialet varierar något men uppskattas 

vara 1 meter i genomsnitt.  

o Genomsnittlig utbredning skärv/förorenad fyll över beräknat 

korttidsriktvärdet för bly (1100 mg/kg TS):  

o 15% i den ytliga jorden 0,0–0,5 m. 

o 60% i jorden mellan 0,5–1,0 m. 

o 10% i den djupare jorden >1m. 

o Då skärvet endas består av en tunn yta med glasyr antas 50% av 

jordvolymen bestå av lergods med icke förorenade innehåll. 

o Den uppskattade andelen föroreningar över korttidsriktvärdet 

baseras på 7 provtagningspunkter inom utfyllnadsområdet. Enstaka 



 
 

 

prover med hög halt påverkar medelhalten och skattning av 

föroreningsmängd är sannolikt därför överskattat. 

5.1 ÖVERGRIPANDE OCH MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL 

Övergripande åtgärdsmål är att: 

o Människor som vistas på området inte ska utsättas för några 

oacceptabla hälsorisker som följd av föroreningarna i marken. 

o Föroreningarna ska inte riskera påverka vattenförekomsten status 

negativt. 

Mätbara åtgärdsmål är att: 

o Medelhalten av bly ska inte överstiga det beräknade hälsoriktvärdet 

på 350 mg/kg TS för jord ner till 0,5 meter under markytan. 

o Jord ner till 1 meter under markytan ska i representativ halt inte 

överstiga halten för beräknat korttidsriktvärde (1100 mg/kg TS). 

6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Mot bakgrund av de identifierade riskerna, där risker avseende hälsa är att 

betrakta som störst, har fokus lagts på att identifiera en åtgärd som 

begränsar tillgängligheten till deponimaterialet. 

Föroreningen består i huvudsak av metaller där bly är styrande för åtgärden. 

Laktester visar på att materialet kan betraktas som inert med mycket låg 

lakbarhet. Biotillgänglighetstestet visar att zink inte kommer påverka 

markorganismerna negativt och bly har en lägre tillgänglighet än de 

generella antagandena. I det deponerade materialet finns metaller i den 

tunna glasering som lagts på lergodset samt i kasserad glasyr. 

6.1 STUDERAT ÅTGÄRDSALERNATIV 

I samråd med Gabriel Keramik AB har ett (1) åtgärdsförslag arbetats fram. 

6.1.1 Beskrivning och motivering av åtgärdsförslag 

Deponin ligger i direkt anslutning till havet men avskiljs något genom den 

skoning som uppfördes i samband med att fortsatt tillstånd för deponering 

avslogs. I materialet är flertalet ledningar nedlagda och inne i deponin finns 

även en skoning/betongmur som uppfördes vid ett första planerat avslut på 

1960-talet. Ledningarnas nedstigningsbrunnar och rensbrunnar förutsätter att 

ytan är öppen och att åtkomst medges, även området för jordvärme 

förutsätter att ytan hålls öppen utan påverkan på slangen.  

Det havsnära läget gör det problematiska att schakta utan att öka risken för 

spridning och påverkan på vattenförekomsten, även ledningarna inom 

området försvårar möjligheten till urschaktning på ett effektivt sätt.  

Kombinationen av att materialet har mycket låg lakning, att endast låga 

halter påträffats i grundvatten och ytvtten samt att biotillgängligheten är 

förhållandevis låg tillsammans med de svårigheter en urschaktning skulle 

innebära föreslås övertäckning som åtgärdsalternativ. 

För att säkerställa att övertäckningen blir fullgod och att tydlig avgränsning 

görs mot bostadshusets tomt norr om deponin behöver kompletterande 



 
 

 

undersökningar göras för att avgränsa deponin. I tomtgränsen finns idag en 

stödmur som i samband med åtgärden kan förstärkas och utökas. Eventuella 

föroreningar inom tomten för bostadshuset, norr om stödmuren, ska saneras 

och inte övertäckas. 

För att verksamheten inte ska påverkas negativt av övertäckning föreslås 

körvägen runt byggnader och eventuellt deponimaterial under byggnader att 

lämnas orörda. Detta då eventuell förändrad användning eller rivning av 

byggnader omfattas av bygg- eller rivningslov och därmed kan krav ställas 

på undersökning i det skedet. Vägen är förstärkt och grusad för att klara 

tyngre trafik varvid åtkomst till eventuellt deponimaterial kan betraktas som 

begränsat. 

6.1.2 Genomförande 

Då övertäckningen inte får hindra pågående verksamhet behöver gränsen 

mellan deponin och körväg runt byggnader hanteras med eftertänksamhet. 

Övertäckningen får exempelvis inte försvåra snöröjning och snöröjningen i 

sin tur får inte skada övertäckningen. Exakt utformning av avslut mot väg 

arbetas fram senare, då även kompletterande undersökningar gjorts, för att 

klargöra hur mycket övertäckning som krävs i detta område. Stödmuren som 

finns och förstärks ger deponin en tydlig avgränsning mot bostadshuset 

eventuellt kan denna förlängas längs med vägen för att förstärka kanten mot 

deponin. Den kompletterande provtagningen med syfte att avgränsa deponin 

kommer ge en klarare bild av utbredningen och mer detaljerad beskrivning 

av åtgärden kan göras i anmälan enligt 28§.  

En materialavskiljande duk/geotextil läggs ut över hela området för att tydligt 

skilja på deponimaterialet och påfört material. Nedstigningsbrunnar för VA-

ledningar höjs upp till den tänkta nya marknivån. Skoningen längs med 

strandkanten höjs upp och därefter fylls området upp ca 0,5 meter över 

nuvarande markyta. Exakt behov av påfört material fastställs vid 

kompletterande provtagning då deponin tidigare täckts över och denna 

övertäcknings mäktighet varierar. Riktlinjerna för övertäckning ska vara enligt 

åtgärdsmålet att de översta 0,5 m ska understiga halterna för platsspecifika 

riktvärden. 

Lasten på befintliga ledningar ökar inom området varvid relining är en 

nödvändig åtgärd inför övertäckningen. 

6.1.3 Förväntade miljöeffekter avseende utläckage och 
exponeringsrisker 

Alternativet bedöms i första hand ge minskade hälsorisker då direkt 

exponering av förorenad jord begränsas. Markorganismers möjlighet att leva 

inom området kommer att öka då påfört material kommer att innehålla 

matjord av god kvalitet.  

Infiltrerande vatten till deponin bör minska med geoduk och påför material, 

detta bör även minska möjligheten för eventuellt utläckage till recipienten. 

Miljökvalitetsnormer för recipienten bedöms inte påverkas negativt av 

åtgärden. Vid eventuella framtida schaktarbeten erfordras kontroll och 

särskild hantering av materialet samt säkerställande att täckskiktet återställs.  

Så länge som området är har ett intakt övre lager och geotextilduk bedöms 

exponeringsriskerna vara mycket små. 



 
 

 

6.1.4 Risker för omgivningspåverkan under åtgärdstiden 

Deponimaterial kommer att förbli orört med undantag för de delar där 

eventuellt stödmur och skoning ska uppföras. Schakt i förorenad jord ska ske 

med försiktighet och då schakten, om det sker, endast kommer ske ytligt 

bedöms risken för spridning som liten. Lastbilstransporter, med jord och 

matjord för övertäckning av deponin, kommer tillfälligt att öka. Buller från 

arbetsfordon kommer tillfälligt att uppstå under tiden för åtgärden. 

6.1.5 Måluppfyllelse jämfört med övergripande åtgärdsmål 

Åtgärdsförslaget bedöms kunna uppfylla övergripande och mätbara 

åtgärdsmål. 
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2018-12-07, kl. 12:32

Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
arsenik mod 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
bly mod 350 mg/kg Intag av jord
kadmium mod 7,0 mg/kg Intag av växter
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
koppar mod 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 1,8 mg/kg Skydd av ytvatten
zink mod 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 40 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-H 6,0 mg/kg Intag av jord
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Gabriel keramik MKM
Inandning av ånga beaktas ej beaktas inga byggnader pga strandnära, byggtillstånd bedöms ej 

vara möjligt att få (obl)
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej inga byggnader pga strandnära, byggtillstånd bedöms ej 

vara möjligt att få (frv)
Intag av växter beaktas beaktas ej 1% intag i stället för 0. (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 300 60 dag/år Ökad exponeringstid, näst intill heltid (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 300 200 dag/år Ökad exponeringstid, näst intill heltid (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 120 60 dag/år Exponeringstid motsvarande KM (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 120 90 dag/år Exponeringstid motsvarande KM (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 300 60 dag/år Ökad exponeringstid, näst intill heltid (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 300 200 dag/år Ökad exponeringstid, näst intill heltid (obl)
Konsumtion av växter - barn 0,25 0 kg/dag Intag av växter beaktas (obl)
Konsumtion av växter - vuxna 0,4 0 kg/dag Intag av växter beaktas (obl)
Andel växter från odling på plats 0,01 0 - Även om deponin inte ska ingå i en trädgård sätts en liten 

andel inta av växter (obl)

Riskbedömning för planerad förändrad markanvändning. Utfyllnadsområde som 
ligger strandnära.

Gabriel keramik

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.0.1
Eget scenario:

Riskbedömning för planerad förändrad markanvändning. Utfyllnadsområde som 
ligger strandnära.

Gabriel keramik

Beskrivning

Längd på förorenat område 70 50 m uppmätt längd utfyllnadsområde (obl)
Bredd på förorenat område 100 50 m uppmätt bredd utfyllnadsområde (obl)
Grundvattenbildning 200 100 mm/år grundvattenbildning Kalmar län (SGU) (obl)
Sjöns volym 400000 1000000 m³ skattad volym i hamnbassäng (obl)
Sjöns omsättningstid 0,1 1 år omsättning i vattenområde enligt VISS (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde utfyllnad, skärv begränsar markmiljö. Inledningsvis bedöms 

MKM vara aktuellt, eventuellt än lägre skydd (frv)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs strandnära läge, ej tekniskt möjligt med grundvattenuttag, 
kommunalt vatten (obl)

    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Följande ämnen är egendefinierade:    
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Ritningsunderlag
Erhållet från Lantmäteriet och beställaren

Koordinatsystem
Koordinater i SWEREF 99 16 30

1:1 000 A3

Deponiområde, ungefärliga gränser

Industriområde, ungefärliga gränser

D Störd jordprovtagning, labanalys

F Sedimentprovtagning, labanalys

I Ytvattenprovtagning, labanalys

Strandlinje 1975, ungefärligt läge

Strandlinje 1960-talet, ungefärligt läge

Strandlinje 1940-talet, ungefärligt läge

Förklaringar
Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem
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