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Förfrågan från Alingsås kommun 
 
Alingsås kommun, Tekniska kontoret, har bett Västra Götalandsregionens Miljö-
medicinska Centrum (VMC) att göra en bedömning av eventuella hälsorisker för när-
boende kring den gamla gasverkstomten i samband med provgrävningar och provborr-
ningar för att undersöka den förorenade marken. Provgrävningarna inleddes den 17 
december och fortsatte under dagen för besöket den 18 december. Arbetet är planerat att 
återupptas vecka 2. 
 
Sanering av gasverkstomten planeras till juni 2010, och inför denna önskar Tekniska 
kontoret en riskbedömning av själva saneringsarbetet och dess eventuella hälsorisker för 
kringboende. Man önskade dock med kort varsel även en bedömning avseende det för-
beredande arbetet, dvs provborrning respektive provgropsgrävning i området, vilket 
behandlas i detta yttrande. Senare kommer även en rapport om eventuella risker i sam-
band med saneringen av området. 
 
 
Underlag för bedömningen 
 
Rapport från SWECO VIAK, Huvudstudie av föroreningar Kv Ljuset 2, inklusive 
Centrum 1:1 och 1:17. Daterad 2005-02-28. 
Alingsås Tekniska kontoret. Ansökan om medel för sanering av Alingsås gasverk, 
daterad 2009-04-23. 
Uppgifter från Tekniska kontoret, bl a kartan i bilaga 1. 
Besök på plats 18 dec 2009. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Området som ska undersökas är kvarteret Ljuset 2 där det tidigare funnits ett gasverk. 
Gasverket var i drift mellan 1939 till 1956 då gastillverkningen upphörde.  
 
Kommunen planerar att bygga bostäder på tomten och med anledning av detta ska 
området saneras. En studie av föroreningssituationen på området har utförts av Sweco 
Viak på uppdrag av Alingsås kommun. Denna studie omfattar förutom kvarteret Ljuset 
2, även fastigheterna Centrum 1:1 och 1:17. En rapport finns från studien (daterad 2005-
02-28), och VMC har tagit del av denna rapport. Enligt uppgift från Anna Hansson på 
Tekniska kontoret vill man nu genom ytterligare provtagningar undersöka föroreningar-
nas utbredning samt göra provgropsgrävningar, vilket inte gjordes i den föregående 
studien.  
 
Enligt studien från Sweco Viak förekommer föroreningar i marken främst i de områden 
där gasverkets anläggningar förekommit. Enligt studien är det främst halterna av cance-
rogena polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som överskrider de beräknade plats-
specifika riktvärdena. Vidare bedöms halterna av PAH och aromatiska kolväten i de 
nedre jordlagren (>1m djup) i vissa fall vara höga, vilket även det enligt Sweco Viaks 
bedömning skulle kunna innebära en risk vid bebyggelse av området. Förorening av 
cyanid har också funnits i jordproverna samt i någon punkt även bly och kvicksilver. En 
påverkan på det ytliga grundvattnet har också konstaterats i området, framförallt av 
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föroreningarna PAH och cyanid. För utförlig information om föroreningssituationen 
hänvisas till rapporten.  
 
 
Besök på plats  
 
Området besöktes den 18 december 2009. Deltog vid besöket gjorde Anna Hansson, 
Tekniska kontoret (projektledare), Jörgen Claesson och Susanna Olsson från Miljö-
skyddskontoret, Ellen Samuelsson, WSP (beställarstöd) samt Lars Barregård och Sandra 
Johannesson från VMC.  
 
 
Området 
 
Idag används området på Kvarteret Ljuset av Alingsås Energi och Alingsåshem. Inom 
området finns transformatorstationer, ställverk, kontorsbyggnader mm och sammanlagt 
arbetar ca 30 anställda i dessa lokaler.  
 
Området är inhägnat (se figur 3) och ungefär mitt på tomten finns en huvudbyggnad, 
varav en del av byggnaden härstammar från tiden när gasverket var i drift. Bakom (norr 
om) huvudbyggnaden finns en länga med uthus som även de användes av gasverket (se 
figur 1). På tomten finns en mindre byggnad som förr var ett vattenverk men som nu 
används som konferenslokal (figur 2). Huvudbyggnaden ska rivas men det gamla 
vattenverket kommer att bevaras. 
 
 

 
Figur 1. Vänstra bilden: området bakom huvudbyggnaden med uthusen längst till 
vänster. Högra bilden: huvudbyggnadens baksida. På båda bilderna ses närliggande
bostadshus. 

 

 
 
Provgrävningar 
 
Under den nu påbörjade provgrävningen planerar man att gräva sammanlagt 38 gropar 
på tomten. Groparna är omkring 2x2 m (förefaller variera i storlek) och grävs ned till 
grundvattennivå, vilket är ca 2 m vid infarten på tomten (varierar med topografin på 
tomten). Groparna fylls igen direkt efter jordprover tagits ur gropen. Utöver prov-
groparna skall man under januari även skruvborra för att ta upp jordprover (38 prover) 
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samt utföra sonic-borrning (10-15 prover), vilket är en typ av vibrationsborrning. Dagen 
före hade man hunnit gräva ca 5 gropar, vilka samtliga hade fyllts igen, och groparna 
var spridda över tomten på olika sidor av huvudbyggnaden.   
 
 

Figur 2. Provgropsgrävning på tomtens södra del vid det gamla vattenverket.  
 
 
På området finns en äldre grundvattentäkt. Den utgör en kommunal reservvattentäkt 
men saknar förbindelse med det kommunala dricksvattennätet. Enligt Susanna Olsson 
från Miljöskyddskontoret planerar kommunen inte att använda den vattentäkt som finns 
under tomten.  
 
Man ska även göra provgrävningar och/eller borrningar precis utanför området, vid en 
gång- och cykelbro över Lillån (se figur 3). Vi diskuterade fördelarna med att även 
hägna in detta område under den tid arbetet pågår. 
 
 

 
Figur 3. Området vid gång- och cykelbron utanför det inhägnade området. 
 
 
Boende i närområdet 
 
En karta har erhållits från kommunen där antalet boende i närområdet ritats in (bilaga 
1). Det största närbelägna bostadsområdet är det nybyggda kvarteret Klockan där husen 
ligger ca 20-100 m från gasverkstomtens gräns (på andra sidan Lillån). På Klockan bor 
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sammanlagt 157 personer i lägenheter och på området finns även två lekplatser. Sydväst 
om Ljuset ligger kvarteret Tigern där totalt 36 personer bor i hyreslägenheter. Intill 
kvarteret Tigern finns en högstadieskola (Gustav Adolfs skolan) där elever i åk 7-9 går. 
Två äldre hus är belägna väster om det inhägnade området på kv. Violen där 
sammanlagt 8 personer, bor och på andra sidan Säveån ligger en fastighet med 3 
boende. Sammanlagt bor därmed 204 personer inom en radie av ca 150 m från den 
gamla gasverkstomten. På ca 200 m avstånd, på andra sidan Säveån, ligger en 
högstadieskola samt en ishall. Enligt uppgift från Tekniska kontoret finns ingen 
närbelägen förskola. De lekplatser som finns i närområdet förefaller vara de två som 
finns på kvarteret Klockan på andra sidan Lillån. På andra sidan V Ringgatan ligger 
polishuset, som har ca 100 anställda.  
 
 
 
Riskbedömning  
 
I den riskbedömning som görs här tas enbart hänsyn till allmänbefolkningens expone-
ring.  
 
De exponeringsvägar som i princip skulle kunna vara aktuella i det aktuella fallet med 
provgropsgrävning och provborrning är inandning av damm, inandning av ångor, hud-
upptag samt förtäring av jord.  
 
I denna rapport har vi endast beaktat den eventuellt ökade risken i samband med prov-
grävning och borrning då jorden friläggs, eftersom det var detta som kommunen efter-
frågade. För att detta ska gälla är det viktigt vid igenfyllningen av provgroparna att 
jorden läggs tillbaka i samma ordning som den togs upp, dvs det som låg underst läggs 
även tillbaka underst och ytjorden läggs överst. Detta för att inte föroreningar ska 
vändas upp till ytan.  
 
Skruvborrning bedöms frilägga så liten mängd jord att risken för spridning av damm 
och/eller ångor till kringboende bedöms vara försumbar.  
 
När det gäller hudkontakt och förtäring av jord kräver detta att obehöriga kan ta sig in 
på området och komma i kontakt med jorden. Då det gäller förtäring av jord är denna 
risk främst kopplad till små barn med ett hand-till-mun beteende. Äldre barn som 
leker/gräver i jord och därmed riskerar att få föroreningar på händerna riskerar ett hud-
upptag samt ev förtäring av jord via smutsiga händer. Då det omgivande stängslet är 
relativt högt bedömer vi att det inte finns någon risk för hudkontakt och förtäring av 
jord, under förutsättning att området fortsättningsvis är inhägnat och låst. 
 
 
Föroreningar 
 
PAH i den förorenade marken kommer i huvudsak från tjära. Tjäran kan förekomma i 
fast form i jorden samt i flytande fas, vilket man fann på den angränsande tomten 
Klockan då denna sanerades. Tjära innehåller en mängd olika kolväten, bland dessa 
PAH. Jordprover har tagits på området och har enligt analysrapport visat mycket vari-
erande halter av PAH. Då en mer utförlig kartläggning av föroreningssituationen är det 
som i nuläget sker, har de provresultat som i dagsläget finns tillgängliga via Swecos 
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rapport använts vid vår bedömning. I prover tagna i ytjord (<1m) har summan av 
cancerogena PAH varierat från <1 mg/kg TS, och upp till ca 200 mg/kg TS har 
analyserats. I djupare jordlager har över 1000 mg/kg TS analyserats i ett prov, men även 
i djupare jordlager varierar halten av PAH kraftigt mellan olika jordprover.   
 
För PAH i luft är lungcancer den kritiska effekten vid exponering för låga halter, som är 
det som kan vara aktuellt vid arbetet på området. Då flertalet av de cancerogena PAH-
föreningarna inte är direkt flyktiga bedöms exponering via inandning av damm som den 
mest betydande exponeringsvägen. PAH är en grupp av ämnen, där det mest kända och 
studerade ämnet är bens(a)pyren (B(a)P). Världshälsoorganisationen (WHO) har angett 
ett riskestimat på 9 x 10-5 per ng/m3 B(a)P, vilket är satt med hänsyn till det totala 
innehållet av PAH där B(a)P används som indikator. Baserat på detta riskestimat, anges 
ett hälsobaserat riktvärde för långtidsexponering för B(a)P på 0,1 ng/m3 av Institutet för 
Miljömedicin (IMM), vilket motsvarar en riskökning med 1 extra cancerfall per 100 000 
exponerade. Med långtidsexponering avses exponering under en hel livstid (70 år).  
 
Då jordprovernas innehåll av enskilda PAH-föreningar är specificerad enligt analys-
rapport, har halten av bens(a)pyren används vid följande räkneexempel. Vi har räknat på 
en halt av 100 mg/kg TS av (B(a)P) i jord, vilket sannolikt är en överskattning som ett 
medelvärde för hela tomten. Som ett exempel på skattad exponering via dammspridning 
antogs ett tillskott om 50 µg/m3 extra luftburet damm i omgivningen (som PM10).  Även 
detta är högt räknat. Detta skulle ge ett tillskott på 5 ng/m3 av B(a)P. Men då det 
hälsobaserade riktvärdet avser livstidsexponering måste tiden för den extra expo-
neringen tas i beaktande. Då provgropsgrävning på det förorenade området uppskattas 
ske under maximalt 10 dagar och damning kan antas förkomma under ca 5 timmar per 
dag skulle exponering vara aktuellt under sammanlagt ca 50 timmar. Utslaget på ett år 
motsvarar det ett tillskott på 0,03 ng/m3. Detta tillskott är jämförbart med den normala 
variationen som finns mellan områden med mer eller mindre trafik eller mer eller 
mindre vedeldning.  Sett över en hel livstid blir tillskottet helt försumbart och påverkar 
således inte risken för cancer. Genomsnittliga urbana bakgrundshalter av B(a)P, ligger 
ofta strax under 0,1 ng/m3 (baserat på urbana bakgrundsmätningar i Göteborg).  
 
Det kan nämnas att för dem som själva arbetar med grävningen gäller det hygieniska 
gränsvärdet för arbetsmiljö, vilket är 2000 ng/m3 (för 8-timmars arbetsdag).   
 
Vid friläggning av förorenad jord innehållande tjära avgår även flyktiga aromatiska 
kolväten till omgivningsluft. Tjära innehåller en mängd olika kolväten, som exempelvis 
bensen, toluen, xylener, fenoler, kresoler, alkylbensener mm. Med hänsyn tagen till den 
korta tid som den förorenade marken ligger öppen i samband med provgropsgrävning-
arna samt utspädning i omgivningsluften innan den når närliggande bostäder blir expo-
neringen för kringboende låg. Vi bedömer att det tillskott som temporärt skulle kunna 
drabba närboende i samband med grävningarna är helt försumbart och inte innebär 
någon hälsorisk. 
 
Cyanider finns som förorening i gasreningsmassan (den förorenade myrmalmen) och 
bildades då gasen, som var förorenad med bland annat vätecyanid och svavelväte, 
leddes genom myrmalm för att renas. Cyaniden har reagerat med järnoxider i myr-
malmen och föreligger som komplexa järncyanidföreningar, mestadels som järn(III) 
ferrocyanid (ferric ferrocyanide, Fe4[Fe(CN)6]3) (Shifrin m fl, 1996). Artikeln av Shifrin 
ger en översikt av toxikologiska aspekter och hälsorisker med cyanidföreningar. 
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Sammanfattningsvis beskrivs järn(III) ferrocyanid ha låg toxicitet och det är fasta, icke-
flyktiga föreningar. Med hjälp av konservativa exponeringsscenarion i relation till 
toxikologiska egenskaper bedömer författarna till ovan nämnda artikel att risken för 
hälsoeffekter på människor till följd av exponering för järncyanidföreningarna på gamla 
gasverkstomter är låg. Man har då även tagit hänsyn till varierande pH och ev inverkan 
av UV-ljus. Förutsättningarna, och därmed bildningen av fri cyanid, de toxiska 
cyanidföreningarna, beskrivs vara så liten att den saknar betydelse. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Den exponering som är kritisk under förutsättning att området hålls inhägnat är inand-
ning av damm från förorenad jord. De kritiska föroreningarna bedöms vara cancer-
framkallande PAH. Uppskattningen av exponeringen visar dock, även under ogynn-
samma förhållanden, att denna är så låg att någon hälsorisk för närboende i samband 
med provgrävningarna inte finns. Om provgrävningar ska göras utanför det idag 
inhägnade området bör även i så fall dessa områden hägnas in alternativt spärras av. 
Detta med hänsyn till de närbelägna bostäderna och lekplatserna samt gång- och 
cykelvägen utanför området. 
 
 
 
Referenser 
 
Boström C-E, Gerde P, Hanberg A, Jernström B, Johansson C, Kyrklund T, Rannung A, 
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Health Perspectives, vol 110, supplement 3 (2002) 
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Bilaga 1. Karta over närområdet kring Kvarteret Ljuset 
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