Fengersfors bruk-Knarrbyn

Redovisning av resultat från genomförd kompletterande
förstudie 2019
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Bakgrund
På Fengersfors bruk har det bedrivits
järnmanufakturverk, kvarn, såg och
trämassefabrik mm.
Tidigare undersökning har visat på
förhöjda föroreningshalter inom:
• tidigare fabriksområdet (2)
• mesaupplaget och deponin (3)
• Knarrbyån (4)
• Kristinedalsdammen (5)
• sjön Ärr (6)

Syfte och omfattning av uppdraget
Syftet med aktuellt uppdrag är att bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder inom utredningsområdet.
Omfattning av uppdraget:
• Genomgång av tidigare genomförda undersökningar
• Kompletterande provtagning inom
– Bruksområdet
– Mesaupplaget och deponin
– Knarrbyån
– Ärr
• Riskbedömning inklusive framtagande av kostråd för vild fisk från Ärr
• Bedömning av åtgärdsbehov och osäkerheter

Fabriksområdet
• Provtagning
– Jord- 25 provpunkterpunkter
– Grundvatten- 6 provpunkter
– Inomhusluft- 6 provpunkter
– Byggnadsmaterial- 4 provpunkter

Provpunkternas läge

Analyser inom Fabriksområdet
• Prover från Fabriksområdet har analyserats med avseende på
någon eller några av följande parametrar :
– Metaller
– Petroleumprodukter
– PAHer
– Dioxin
– PCB
– Klorerade alifater
– PFAS

Markanvändning inom Fabriksområdet
Fabriksområdet bedöms generellt bäst motsvara Naturvårdsverkets generella antaganden
för mindre känslig markanvändning.
Dock finns ett bostadshus i sydöstra delen av området, vilket istället motsvarar antaganden
för känslig markanvändning.
Inget intag av dricksvatten sker inom bruksområdet då kommunalt vatten finns på området.
Lite växter odlas i anslutning till caféet i sydöstra delen av området, dock i pallkragar.

Resultat Fabriksområdet
• Fabriksområdet delades in i
tre olika delområden utifrån
resultat från nu- och tidigare
genomförda undersökningar.
• I varje delområde
utvärderades resultaten från
både nu- och tidigare
genomförda undersökningar.

Resultat Fabriksområdet
• Analysresultat i jord visade på medelhalter under riktvärden för MKM i alla 3
delområden inom Fabriksområdet.
• Ställvis påträffades enstaka ämnen i halter över riktvärden för MKM (arsenik,
bly, PAH-M och PAH-H samt alifater och bensen)
• Ett mindre område med fri fas olja påträffades i norra delen av Fabiksområdet
• I luften påvisades halter bensen över referenskoncentrationer inne i bageriet.

Fabriksområdet- källor, skyddsobjekt och spridning
•

Föroreningskällor:

– Marken vid själva bruksområdet
– (Byggnadsmaterial i bruksområdet)

•

Skyddsobjekt:

– Människor som bor, är verksamma eller besöker bruksområdet (inandning av ångor/damm, intag av jord,
hudkontakt, (intag av växter från platsen)
– Grundvatten
– Djur och markmiljö på bruksområdet

•

Spridningsvägar:
–
–
–
–
–
–

Spridning med nederbörd ner i marken
Spridning i ledningar, ledningsgravar och bäckar/diken
Spridning med grundvattnet
Spridning genom avrinning
Spridning genom damning
Spridning genom erosion

Största spridningen inom
Fabriksområdet bedöms ha
skett historiskt

Riskbedömning Fabriksområdet- resultat
• Hälsorisker kan inte helt uteslutas inom delområde 1 främst pga
höga halter bly i jord.
• Går ej att utesluta att djur som vistas i anslutning till bruksområdet
kan utsättas för förhöjda föroreningshalter.
• Bensenhalten i luft något hög i bageriet- kan bero på vedeldning.

Förslag på vidare arbeten Fabriksområdet:
• Det rekommenderas att påträffad olja i fri fas i norra delen av
Fabriksområdet omhändertas innan någon större spridning
sker.
• I delområde 1 föreslås det att biotillgängligheten för
framförallt bly utreds. Höga föroreningshalter i jord innebär
inte en hälsorisk ifall föroreningen inte är biotillgänglig i större
omfattning.

Mesaupplaget och deponi
• Provtagning
– Jordprovtagning 5 provpunkter
– Grundvattenprovtagning 1 provpunkt
– Ytvattenprovtagning 4 provpunkter
– Sedimentprovtagning 2 provpunkter

Mesaupplaget och deponiprovpunkter

Analyser inom mesaupplaget och deponin
• Prover från mesaupplaget och deponin har analyserats med
avseende på någon eller några av följande parametrar :
– Metaller
– Petroleumprodukter
– PAHer
– Dioxin
– PCB
– Klorerade alifater
– PFAS

Mesaupplaget och deponin- källor, skyddsobjekt,
spridning
•

Föroreningskällor:

– Mesaupplaget och deponin samt diken kring dessa

•

Skyddsobjekt:

– Människor som bor, är verksamma eller vistas i närheten av mesaupplaget eller deponin (inandning av ångor/damm,
intag av jord, hudkontakt, (intag av växter från platsen)
– Grundvatten
– Djur och markmiljö

•

Spridningsvägar:
–
–
–
–
–
–

Spridning med nederbörd ner i marken
Spridning i diken
Spridning med grundvattnet
Spridning genom avrinning
Spridning genom damning
Spridning genom erosion

Mesaupplaget och deponin- resultat
• Vid provtagning i mesaupplaget och deponin uppmättes halter av bly, kadmium eller zink
i halter över KM i hälften av proverna, medan övriga metaller förekom i halter under
riktvärdena eller under rapporteringsgräns. I det prov från mesaupplaget som
analyserats påvisades halt av alifatiska kolväten över riktvärdet för KM.
• På mesaupplaget påvisades mycket höga halter av bly och krom i ett grundvattenprov.
Övriga metallhalter uppmättes i mycket låga till måttliga halter, alternativ under
laboratoriets rapporteringsgräns.
• I diken i anslutning till mesaupplaget och deponin påvisades ställvis förhöjda halter av
alifatiska kolväten i en provpunkt, samt även förhöjda halter av metaller, bl a bly och
koppar. Höga halter PCB-7 påvisades i dike vid mesaupplaget/deponin.

Vilka hälsorisker kan finnas inom mesaupplaget och
deponin idag?
Hälsorisker:
• Endast ett fåtal ytliga jordprover har kunnat tas inom deponiområdet vilket gör det
svårt att uttala sig om risker där. Dock har det tidigare konstaterats att innehållet i
en tunna på deponiområdet innehöll PAH-halter över de hälsobaserade
riktvärdena.
• Utifrån befintliga undersökningar kan PCB-halten som uppmätts i diket i anslutning
till mesaupplaget och deponin medföra hälsorisker vid intag av sediment.

Vilka miljörisker kan finnas inom mesaupplaget och
deponin idag?
Miljörisker:
• Mesaupplaget har påverkat marken inom området då inget växer på själva
mesaupplaget. Detta bedöms till stor del inte bero på föroreningshalter i vanlig
mening, utan på ändringar i pH samt markförhållanden. Inom deponiområdet är
påverkan på markmiljö svår att utvärdera då endast få ytliga prov har kunnat tas
där.
• Det går inte att utesluta att djur som vistas i anslutning till bruksområdet samt
framförallt mesaupplaget och deponin kan utsätta för förhöjda halter föroreningar.
• Viss påverkan på akvatiskt liv kan inte uteslutas i vid mesaupplaget och deponin
framförallt baserat på halter bly och koppar samt PCB

Vidare arbeten:
Det rekommenderas att en utredning beträffande spridning av främst PCB från
mesaupplaget/deponin genomförs.
Syftet är att utreda omfattningen av spridning från området eller om större delen av
utlakade föroreningar stannar inom området eller i närområdet. Ifall föroreningarna
sprids bör det utredas vart spridning sker.
Förslag på genomförande:
• Kartering av dikessystemet i anslutning till mesaupplaget och deponin.
• Provtagning av sediment och vatten
• Uppdatering av riskbedömningen beträffande spridning och risker

Knarrbyån och Kristinedalsdammen
• Provtagning
– Ytvattenprovtagning 6 provpunkter
– Sedimentprovtagning 4 provpunkter

Analyser inom Knarrbyån och Kristinedalsdammen
• Prover från Knarrbyån och Klardammen har analyserats med
avseende på någon eller några av följande parametrar :
– Metaller
– Petroleumprodukter
– PAHer
– PCB

Knarrbyån och Kristinedalsdammen - källor,
skyddsobjekt, spridning
• Föroreningskällor:

– Sediment i Knarrbyån och Kristinedalsdammen

• Skyddsobjekt:

– Människor som bor eller vistas i närheten av Knarrbyån och Kristinedalsdammen
(intag av sediment, hudkontakt)
– Akvatiskt liv
– Ytvatten-Ärr

• Spridningsvägar:

– Spridning med vattnet i Knarrbyån och Kristinedalsdammen
– Spridning genom erosion

Knarrbyån och Kristinedalsdammen- resultat
• Förhöjda halter av bly och kadmium påvisades i ytvatten direkt vid
utloppet av Knarrbyån till Ärr, övriga ämnen var under
jämförvärdena. Något förhöjda petroleumhalter påvisades i ytvatten
nedanför bruksområdet vid en provtagning.
• I sediment i Knarrbyån och Kristinedalsdammen har i huvudsak
mycket låga metallhalter uppmätts. Koppar och krom något förhöjda
i enstaka provpunkter.
• PCB har påvisats i förhöjda halter i sediment i både Knarrbyån och
Kristinedalsdammen.

Vilka hälso- eller miljörisker kan finnas inom
Knarrbyån och Kristinedalsdammen idag?
• Inga hälsorisker vid exponering för vattnet eller sedimentet i
Knarrbyån bedöms föreligga baserat på nu analyserade ämnen
med undantag för PCB i sedimentet i Kristinedalsdammen.
• Viss påverkan på akvatiskt liv kan inte uteslutas i Knarrbyån då
halter av framförallt bly och koppar varit förhöjda i enstaka
prov i ytvattnet.

Förslag på vidare arbeten:
• Inga vidare arbeten föreslås genomföras i Knarrbyån och
Kristinedalsdammen. Dock föreslås utredning för spridning av
föroreningar från mesaupplaget/deponin var föroreningar
troligen rinner ut i Knarrbyån/Kristinedalsdammen. Genom
denna utredning kommer spridningen till Knarrbyån och
Kristinedalsdammen utredas.

Sjön Ärr
• Provtagningar
– Sedimentkartering- 10 provpunkter
– Sedimentprovtagning- 8 provpunkter

• Analyser
– Metaller
– Dioxin
– PCB
– Metylkvicksilver

Ärr- källor, skyddsobjekt och spridning
• Föroreningskällor:

– Knarrbyån/Kristinedalsdammen
– Sediment i Ärr

• Skyddsobjekt:
–
–
–
–

Människor/djur som äter fisk från Ärr
Ytvatten- Ärr
Akvatiskt liv i Ärr
Människor som badar i Ärr?

• Spridningsvägar:

– Spridning i vattnet
– Spridning genom erosion

Ärr- resultat
•

Låga till måttlig metallhalter påvisades i ytligt sediment, i den sydligaste provpunkten påvisades även
hög halt arsenik (enligt Naturvårdsverkets klassificering).

•

I samtliga ytliga sedimentprover påvisades förhöjda dioxinhalter (mellan 8-38 ng/kg TS). Djupare
liggande prover analyserades i 4 djupare liggande prover, i 3 av dessa var dioxinhalterna lägre på
djupet, medan i det fjärde var dioxinhalten dubbelt så hög i underliggande prov.

•

Metylkvicksilver har påvisats i ytligt sediment men i sådan omfattning att den kan förekomma
naturligt. Halterna i de djupare analyserade prov visade på lägre halter metylkvicksilver i djupare
liggande sediment.

•

Halter PCB-7 i sedimentprover tagna på 0–5 cm djup i Ärr låg mellan 0,3-0,7 mg/kg TS (över CCME
PEL) i 7 av proven, och i lägre halter i ytterligare ett prov.

Vilka hälso- och miljörisker kan finnas till följd av
föroreningssituationen i Ärr idag?
• Baserat på genomförd utredning av intag av fisk
rekommenderas det av hälsoskäl att inget intag av vild fisk från
Ärr sker.
• Hälsorisker till följd av kontakt med sediment bedöms som
mindre sannolika.
• Påverkan på akvatiskt liv i sjön Ärr till följd av föroreningar i
sediment finns då förhöjda föroreningshalter i fisk samt i
sediment i Ärr påvisats.

Ärr- kvarvarande osäkerheter?
• Det är i nuläget inte klarlagt hur föroreningssituationen i
sediment förändras över tid. Utan det är det svårt att göra
prognoser på är föroreningssituationen i sediment kan ändras
och när man möjligen kan ändra kostråd för fisk från Ärr.
• Endast en provtaging av fisk i Ärr har genomförts. Det är därför
inte känt ifall halterna i fisk ökar eller minskar över tid.

Förslag vidare arbete:

• Sedimentprovtagning i Ärr för att försöka få en bild av
förändringar av föroreningshalter i sediment över tid.
• Kompletterande provtagning av fisk i Ärr (ska helst genomföras
tillsammans med en sedimentundersökning för att få en
korrelation mellan halter i fisk och sediment). Syftet med
provtagningen är att jämföra om situationen har förändrats
jämförelsevis med prover tagna 2014 samt att kontrollera
föroreningssituationen i fisk nedströms Ärr.

