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Sammanfattning 
F.d. sågverksområdet Håstaholmen ligger i Hudiksvalls kommun vid Hudiksvallsfjärden i 
centrala Hudiksvall. Industriell verksamhet har bedrivits både på fastlandet, mellan järnvägen 
och strandlinjen, samt på själva Håstaholmen som är förbunden med fastlandet genom två 
broar. Sågverksamheten omfattade åren 1873-2003. Verksamheten har historiskt bedrivits av 
AB Iggesunds Bruk och Holmen Timber AB (kallas verksamhetsutövaren hädanefter). Sågat 
virke impregnerades med CCA-medel (koppar, krom och arsenik) och blånadsskyddades med 
pentaklorfenolpreparat.  
 
Det f.d. sågverksområdet omfattar fastigheterna Åvik 26:14 och 26:16. Dessa ägs idag av KB 
Håstaholmen och Håstaholmen Sporthall AB (kallas fastighetsägaren hädanefter). Idag finns 
kontor, sporthall och mindre verkstäder inom området. Kommunen har i översiktsplanen från 
2008 beskrivit området kring Hudiksvallsfjärden och hamnen som strategiskt viktigt med ett 
attraktivt läge och stora möjligheter till förnyelse. Håstaholmen är aktuellt för att i en framtid 
skapa ett attraktivt boende. Det finns redan idag planer på att exploatera området, men 
planerna är fortfarande under utredning. 
 
I samband med att sågverket lades ned genomfördes två mindre saneringar. Därefter har 
området undersökts i omgångar. Undersökningarna visar att fastigheten Åvik 26:14 är 
förorenad i sådan omfattning att det utgör en risk för människors hälsa och för miljön. 
Avhjälpandeåtgärder är nödvändiga för att riskerna ska vara acceptabla på både kort och lång 
sikt. Den dominerande föroreningen är dioxiner/furaner. Därutöver återfinns även arsenik, 
metaller (bly, koppar och krom) samt oljeföroreningar (alifater) och PAHH-er i förhöjda halter 
inom området. Föroreningar har konstaterats både i jord, grundvatten, sediment och i 
byggnadsmaterial. För att uppfylla åtgärdsmålen måste åtgärden omfatta totalt ca 21 400 ton 
förorenade massor (exklusive sediment). Den totala mängden dioxiner/furaner i massorna har 
beräknats till ca 410 g och arsenik till ca 380 kg. 
 
Avhjälpandeåtgärderna inriktas på: 

• jord genom att gräva upp förorenade massor över platsspecifikt riktvärde och 
deponera alternativt destruera dessa externt,  

• byggnadsmaterial genom att riva en byggnad och deponera alternativt destruera 
rivningsmassorna, 

• schaktvatten (uppumpat vatten och avrinnande vatten från förorenade schaktmassor) 
genom lokal rening i mobil anläggning. 

 
För sediment får sanering avvakta till dess källtermen på land är åtgärdad. Här behövs det 
ytterligare undersökningar för att fördjupa kunskapen om riskerna och för att det ska vara 
möjligt att avgöra vad som är en rimlig åtgärdsnivå. Undersökningarna kommer delvis att 
utföras parallellt med åtgärden på land, men även utformas för att kunna nyttjas som upp-
följning av åtgärdernas inverkan på spridningen av föroreningen från land.  
 
Den sammanlagda kostnaden för efterbehandlingsprojektet uppgår till 61,75 Mkr, varav 0,75 
Mkr är kommunens kostnader för huvudmannaskapet. Den privata finansieringen har utifrån 
ansvarsutredningen beräknats till 10,7 Mkr.  
 
Projektet kommer att påbörjas med upphandling, projektering samt sedimentundersökningar 
2014 så snart finansieringen är klar. Entreprenadarbeten planeras till 2014/2015. 
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Föreslagna åtgärder resulterar i att människor, på en plats där ungdomar vistas i större 
omfattning, inte kommer att utsättas för föroreningar i sådan omfattning att det innebär risker 
vid nuvarande användning av markområdet. Spridningen av föroreningar kommer att 
reduceras kraftigt och spridningen av dioxiner/furaner kommer enligt teoretiska beräkningar 
vara så låg att bidraget från föroreningar på land inte kommer att bidra till att ytvatten-
kvalitetskriteriet överskrids. Mängden dioxiner/furaner inom landområdet kommer att 
reduceras med över 98 %. Föroreningar i sedimenten kommer att finnas kvar och 
fortfarande utgöra en risk.  
 
Hudiksvalls kommun beslutade den 12 maj 2011 med anledning av ovanstående att ta på sig 
rollen som huvudman i ärendet Håstaholmen (KS 2011-257-453, § 119), se bilaga 1. 
Kommunstyrelsen beslutade också att utse Tekniska nämnden som ansvarig för 
genomförande av de åtgärder som ingår i huvudmannaskapet. Kommunstyrelsen genom dess 
Tekniska nämnd söker härmed stadsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador inom 
fastigheten Åvik 26:14 till en tänkt användning motsvarande mindre känslig markanvändning. 
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Administrativa uppgifter 
Huvudman och sökande:  Tekniska nämnden 
  Hudiksvalls kommun 
  824 80 Hudiksvall 
 
Kontaktperson: Jonas Rasmusson, Kommunens ombud 
  Jan Kroppegård, Teknisk Chef 
 
Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Gävleborg 
  801 70 Gävle 
 
Saken: Ansökan om bidrag, enligt förordning (2004:100) om statsbidrag 

till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador, på objektet 
Håstaholmen f.d. sågverksområde i Hudiksvalls kommun. 

 
Fastighet:  Åvik 26:14 
 
Fastighetsägare:  KB Håstaholmen  
  Håstaholmen, H-huset 
  824 42 Hudiksvall 

Nuvarande markanvändning 
I området finns idag kontor, sporthall, restaurang, lagerlokaler och mindre verkstäder. Delar 
av ytorna är asfalterade och vissa är grusade. Allmänheten kan röra sig fritt inom området, 
men det förekommer ingen organiserad utomhusverksamhet. Sannolikt är sporthallen det 
viktigaste målet för besökare. Dessutom passerar människor genom området till och från sina 
arbetsplatser och förrådslokaler. Hudiksvallsfjärden närmast Håstaholmen används inte för 
bad och i mindre utsträckning för båtar.  
 
KB Håstaholmen som äger markområdet och kvarvarande byggnader efter sågverket förvaltar 
området som ett omvandlingsområde. De har idag ett 90-tal hyresgäster. Sågverksepoken ska 
på sikt ersättas med nya verksamheter.  

Planerad markanvändning 
I kommunens översiktsplan antagen i juni 2008 upptas områdena runt inre hamnen som 
strategiskt viktiga med attraktivt läge och stora möjligheter till förnyelse. Hamnområdet är 
reserverat som ett utredningsområde för bostäder och arbetsplatser. Hamnen är mycket viktig 
för stadens förnyelse på grund av det centrala läget i staden och direktkontakten med havet. 
Kattvikskajen och Håstaholmen ligger nära stadens detaljhandel, bussterminal och tågstation. 
Närheten till järnvägsstationen skapar bra förutsättningar för arbetspendling med tåg till Gävle 
och Sundsvall. I framtiden finns mycket goda förutsättningar för sysselsättning, utbildning, 
boende och fritidsaktiviteter att rymmas inom området. Längs hela Hudiksvallsfjärden 
(inkluderat Håstaholmen) planeras en ny strandpromenad med upprustning av offentliga ytor, 
se bilaga 2.  
 
I översiktsplanen uttrycks också att fördjupningen för södra Hudiksvall från år 2000 fortsatt 
gäller, då endast marginella ändringar gjorts i dessa planer. Här planeras för utbildning, 
sporthall, magasin och företagshus på norra holmen. Den södra holmen är i första hand tänkt 
att användas för magasin (utnyttja äldre industribyggnader) men sedan successivt övergå till 
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att bli ett område för bostäder och arbetsplatser. En ny fördjupning för västra delen av hamnen 
(Kattvikskajen och Håstaholmen) ska dock arbetas fram och den förväntas preliminärt bli klar 
under år 2013. 
 
I samband med åtgärdsutredningen har fastighetsägaren förklarat att de inte har för avsikt att 
delta i en sanering för att förädla marken för känsligare markanvändning (KM) och möjlig-
göra bostadsbebyggelse. Denna ansökan inriktas därför mot åtgärder som innebär att området 
utan risk fortsatt kan användas för industri- och kontorsändamål med inslag av stadsnära 
strövområde, mindre känslig markanvändning (MKM). Eftersom det finns ett uttalat intresse 
för framtida utveckling av området är det dock viktigt att åtgärderna inte försvårar för att i 
framtiden vidta ytterligare åtgärder. 

Bakgrund/historik 
F.d. Håstaholmens sågverk var beläget inom fastigheterna Åvik 26:14 och Åvik 26:16 (se 
bilaga 3), vid Hudiksvallsfjärden i centrala Hudiksvall. Den senare fastigheten omfattar endast 
sporthallen och bedöms inte vara förorenad. Området är ca 29 ha stort och omfattar själva 
holmen och en del av fastlandet, som är förbundna med varandra genom två broar. 
Landområdet har successivt utökats genom utfyllnad. Sågverket drevs tillsammans med olika 
typer av vidareförädling mellan åren 1873-2003.  
 
Vidareförädlingen bestod bl.a. av hyvleriverksamhet (1888-1958), tillverkning av lådämnen 
(1932-1963), trähus (1938-1964), lamellträ (1969-1984), parkettgolv (1942-1959), plywood 
(1949-1986) och trämjöl (1947-1969). Vid en snickerifabrik producerades dessutom fönster, 
dörrar, inredningar och enklare möbler (1938-1969). Trähusfabriken anlades på ett område 
som tidigare använts för kolning. Byggnaderna övertogs senare av lamellträ- och plywood-
fabriken. 
 
Verksamheten på Håstaholmen drevs åren 1859-1868 av Hudiksvall Steam Sawing Mill Co 
Ltd. 1869-1918 var Hudiksvalls Trävarubolag AB verksamhetsutövare, då verksamheten 
överläts till dotterbolaget AB Iggesunds Bruk. AB Iggesunds Bruk bedrev därefter 
verksamheten mellan 1918-1989, när sågverket lades ned. Torkning av virke fortsatte till år 
2003 i Iggesund Timber AB:s regi (idag Holmen Timber AB). 
 
Sågverket genomgick en successiv modernisering under 1920- och 1930-talen och ett 
sorteringsverk byggdes till utanför sågen. År 1958 byggdes såghuset om i tegel och betong, 
för att minska brandrisken. Området brandhärjades vid flera tillfällen under 1900-talet. I 
samband med ombyggnaden av sågen revs även hyvleri och råsortering och ersattes med ett 
sorteringsverk. Moderniseringar genomfördes även år 1975.  
 
Timmer flottades till sågen fram till 1950-talet då flottningen successivt började ersättas av 
vägtransporter. Flottningen upphörde helt i mitten på 1960-talet. Barkning inom området 
påbörjades först under 1940-talet, då en barktrumma uppfördes vid sågen. Dessförinnan 
barkades allt timmer i skogen. I mitten på 1960-talet byggdes en barknings- och sorterings-
anläggningar inom södra delarna av fastlandet. Det barkade timret sorterades, buntades och 
vattenlagrades innanför holmen för transport fram till sågintaget. Vattenområdet hölls isfritt 
med hjälp av strömbåtar.  
 
Under mer än 30 år blånadsskyddades sågat virke norr om såghuset. Fram till år 1959 utfördes 
detta styckevis i råsorteringen, varefter hela sommarproduktionen (ca 50 000-60 000 m3 sågat 
centrumvirke) doppades som virkespaket i betongkar fram till 1969. Blånadsskydd förekom 
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därefter fram till något år in på 1970-talet, men i begränsad omfattning. Säckar med 
blånadsskyddsmedel förvarades i ett vindsutrymme i såghuset. Under det att blånadsskydd 
skedde styckevis tillreddes också träskyddsmedlet i vindsutrymmet, därefter blandades 
pulvret med vatten i en lite kur intill doppningskaret. En del av virket tryckimpregnerades i en 
anläggning på fastlandet mitt emot såghuset år 1952-1965. 
 
Sågat centrumvirke, både obehandlat och blånadsskyddat, lufttorkades på brädgårdar fram till 
1969 då artificiell torkning påbörjades. Klorfenol i pulverform tillsattes under en mycket 
begränsad testperiod i torkhusets luftcirkulationssystem. 
 

 
Figur 2. Översikt av f.d. sågverksområdet Håstaholmen med numrerade delområden. Hudiksvalls kommun, med 
områdesangivelser av SGI. 

Övergripande åtgärdsmål 
Målet är att få området sanerat så att påverkan på omgivande miljöer minimeras/elimineras. 
Följande övergripande åtgärdsmål har tagits fram för området: 

• Marken ska kunna utnyttjas utan risk för människa och miljö med en markanvändning 
motsvarande mindre känslig markanvändning t.ex. för industri- och kontorsändamål.  

• Föroreningsspridningen till närliggande ytvatten (Hudiksvallsfjärden) ska vara så låg 
att inga skador uppstår på det akvatiska livet.  

• Under efterbehandlingsåtgärderna ska hänsyn tas till pågående verksamheter inom 
området. 

• Åtgärderna ska inte försvåra en fortsatt utveckling av området vilket till vissa delar 
kan omfatta bostadsändamål. 
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Föroreningssituation 
Inom det f.d. sågverksområdet har föroreningar konstaterats i mark, grundvatten, byggnader 
och sediment, se Huvudstudie bilaga 4. Den mest betydande föroreningen utgörs av 
dioxiner/furaner. Därutöver återfinns även arsenik, metaller (bly, krom och koppar) och 
alifater (C16-C35) samt i mindre omfattning PAHH inom området. En sammanfattning av 
föroreningssituationen per delområde återfinns i tabell 1. Översikt över delområdesindelning 
och föroreningsutbredning finns i figur 2 respektive bilaga 5 och 6. 
 
Tabell 1. Beskrivning av verksamhet och föroreningssituation inom respektive delområde. Inom parentes 
redovisas högsta uppmätta halt av ämnet, för dioxiner/furaner angivet i WHO-TEQ. 
Del-
område 

Beskrivning Förorening 

1 Tryckimpregnering med CCA-preparat. 
Blånadsskyddat virke har transporteras 
förbi området på väg ut till lagringsytor. 

Blandförorenat område, där arsenik (1 480 
mg/kg TS) är den mest framträdande 
föroreningen, men här finns även 
dioxiner/furaner, krom, koppar och PAHH. 

2 Virke blånadsskyddades genom doppning 
i pentaklorfenolpreparat (Santobrite, 
Dowicide G, och Ky 5). Omfattar även 
pannhusvinden. 

Området kraftigt förorenat av dioxiner/furaner 
(1 500 000 ng/kg TS). Mycket höga halter 
finns även i byggnaden. 

3 Sågintaget, där timmer togs in med hjälp 
av kedjetransportör och hydraulkran. 
Transport av blånadsskyddat virke har 
skett över området 

Blandförorenat område med dioxiner/furaner 
(15 000 ng/kg TS), olja (alifater 15 000 mg/kg 
TS), koppar och arsenik. 

4A, 4B I området har funnits både en barknings-
anläggning och transformatorstation och 
här finns också en barkdeponi. 

Lokal oljeförorening (6 300 mg/kg TS, tyngre 
alifater) koncentrerad till platserna för 
barkning och transformatorstationen. Vid 
transformatorn finns olja även i grundvattnet. 
Ingen PCB har detekterats. 
 
Deponin består i stort sett endast av bark. 
Föroreningsinnehållet är lågt, inga halter över 
MKM har detekterats. 

5 Lageryta för obehandlat virke. 
Träskyddsbehandling av lådor och 
produktion av tak av tryckimpregnerat 
virke 

På två platser finns lokalt förhöjda halter av 
arsenik (119 mg/kg TS). Här finns även 
dioxiner, men i halter som underskrider 
MKM. 

6 Byggnad där spånskivor och plywood 
tillverkades. 

Området bedöms utifrån verksamhets-
historiken inte vara förorenat. 

7 Timmerupplag och lufttorkning av 
blånadsskyddat virke. 

I fyra delytor har dioxiner/furaner (2 600 
ng/kg TS) över MKM detekterats. I övrigt 
understiger halterna MKM. 

8 Sediment innanför och utanför (tidigare 
kallat delområde 9) Håstaholmen. 

Här finns höga halter av dioxiner/furaner 
(3 500 ng/kg TS). Det förekommer även 
alifater, PAHH, koppar, bly, zink  

10 Torkhus och lageryta för lufttorkning av 
blånadsskyddat virke. 

Mindre område med något förhöjda halter 
dioxiner/furaner (1 100 ng/kg TS). 
Dioxiner/furaner finns också i torkhuset 
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Högsta halterna och mängderna dioxiner/furaner återfinns i området där blånadsskydds-
impregneringen fanns. Det gäller både jord, byggnadsmaterial (pannhusvinden) och grund-
vatten. Även sedimenten innehåller en betydande mängd dioxiner/furaner. Mängden 
förorenade massor och mängden föroreningar inom respektive delområde finns återgivna i 
tabell 2. Det kan konstateras att mängden dioxin är omfattande, ca 440 g. 
 
Dioxiner/furaner finns i tegel och överlagrande betongskikt på pannhusvindens golv både 
ytligt och på större djup. I delar av golvet är halterna högre på djupet, vilket troligen beror på 
att östra sida av vindsutrymmet försetts med ett nytt lager av betong, ca 2 cm tjockt. Den 
högsta halten dioxin (2 000 000 ng/kg TS) uppmättes i ett golvprov som innehöll damm-
partiklar. Orsaken till föroreningen är den lagring och blandning av blånadsskyddsmedel som 
förkommit på vinden. Under en mycket begränsad period testades ett pulverbaserat pentaklor-
fenol i torkhusets luftcirkulationssystem. Även här har dioxiner (330 ng/kg TS) konstaterats i 
byggnadsmaterial. Analyserade halter överskred dock bara MKM i en provpunkt. 
 
Dioxinhalterna i sediment vid Håstaholmen överstiger 1 000 ng/kg TS innanför, strax norr 
och söder om holmen och 100 ng/kg TS i sediment ut till ca 150 m utanför holmen. I flera av 
provtagningspunkterna låg dioxinhalterna i provtagningsnivån (0,1-0,2 m) under 20 ng/kg TS, 
medan endast ett fåtal påvisade så låga halter i hela djupprofilen. 
 
Tabell 2. Översiktlig beräkning av mängd förorening för respektive delområde.  
Delområde Förorenade 

massor  
(ton) 

Mängd 
dioxin  

(g) 

Mängd 
arsenik 

(kg) 

Mängd 
krom 
(kg) 

Mängd 
koppar 

(kg) 

Mängd 
bly  
(kg) 

Mängd 
alifater 

(kg) 
1 1 000 0,1 280 100 70 20 - 
2 10 800 400 - - - - - 

3 2 000 5 - - - - 20 
4A 500 - - - - - 3 

4B 500 - - - - - 3 
5 800 - 80 - - - - 

7 5 600 6 - - - - - 

8* 18 000 26 20 70 100 230  
10 200 0,2      

Summa  39 400 ton 437,3 g 380 kg 170 kg 170 kg 250 kg 26 kg 
* Utgått från sanering ned till nivån 1 000 ng/kg TS. Sker sanering istället ned till 100 ng/kg TS ökar mängden 
förorenade sediment till 72 500 ton och mängden dioxiner till 49 g. 
 
Grundvattenprovtagning visar att konduktiviteten är hög och att grundvattnet står i kontakt 
med den omgivande fjärden. I delområde 2 har både dioxiner/furaner (9,7 ng/l) och 
klorfenoler (567 µg/l) detekterats i förhöjda halter. Analys utfördes på odekanterat och 
ofiltrerat prov och den höga dioxinhalten beror sannolikt på partiklar i röret vid provtagning. 
Inga klorfenoler har detekterats i grundvatten inom delområdet 7. I delområde 1 konstaterades 
förhöjda halter av arsenik (1 870 µg/l) i grundvatten, vilket kan jämföras med referensröret 
där halten understeg 1 µg/l. 
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Risker och behov av riskreduktion 
F.d. Håstaholmens sågverksområde är placerat i riskklass 1 enligt MIFO-metodiken (NV 
rapport 4918), se bilaga 7. Enligt länsstyrelsen är Håstaholmen det förorenade område i länet 
där åtgärder i dagsläget är mest angeläget, se ”Förorenade områden, Gävleborgs län, regionalt 
program 2012-2014 (dnr 577-4844-11)”. Sammantaget görs bedömningen att det finns ett 
saneringsbehov inom i stort sett alla förorenade delområden, för att riskerna för hälsa och 
miljö ska vara acceptabla på både kort och lång sikt, se Huvudstudie bilaga 4b. Av störst 
betydelse bedöms risken för att människor exponeras för föroreningarna, däribland 
dioxiner/furaner och arsenik i akuttoxiska halter, via jord samt att det sker en spridning av 
föroreningar till Hudiksvallsfjärden. 
 
Människor vistas dagligen inom området och kan exponeras för förorening framför allt genom 
hudkontakt med jord och sediment, intag av jord och inandning av damm. I området finns ett 
antal ledningar (VA och el) där det finns risk för kontakt och spridning i samband med 
grävarbeten. Eftersom det finns en idrottshall på själva Håstaholmen rör sig ett stort antal 
människor, varav en hög andel barn, i området. Det område som är kraftigast påverkat av 
dioxiner/furaner fungerar idag som parkeringsplats för idrottshallen. Kontroll har visat att 
föroreningarna på parkeringsplatsen inte är ytliga. Det har därför bedömts att ytan inte är så 
förorenad att omedelbar begränsning av tillträde till området eller marken (övertäckning) varit 
nödvändigt. 
 
På pannhusvinden utgör den största exponeringsrisken kontakt med det damm som finns på 
golvet. Exponering kan ske genom inandning, oralt intag och hudkontakt med damm. Även 
hudkontakt med byggnadsmaterialet är en exponeringsmöjlighet i kombination med en 
mekanisk åtgärd. Idag är utrymmet låst för att förhindra exponering. Åtgärden är temporär i 
väntan på en permanent lösning (sanering). 
 
Det förorenade grundvattnet bedöms inte utgöra någon direkt risk för människors hälsa, 
eftersom det inte används som dricksvatten eller för bevattning. Däremot utgör föroreningarna 
i grundvattnet en källa för spridning till ytvatten. Enligt beräkningar sprids 3,8 kg arsenik per 
år från delområde 1 och 1,3 mg dioxiner/furaner per år från delområde 2. Endast ett fåtal 
grundvattenanalyser har genomförts och beräkningar av utläckaget är därför osäkra och kan 
ha överskattats. Det kan dock konstateras att en teoretisk beräkning, baserad på uppmätta 
halter i mark, visar på nivåer i samma storleksordning. Riskerna för spridning från området 
förstärks dessutom av grova fyllnadsmassor (tegel), ledningsstråk, vattenutbyte i strandlinjen 
och vattenståndsvariationer. Närvaron av klorfenoler i grundvattnet kan också öka lösligheten 
hos dioxiner/furaner. Trots att utläckaget inte fullt ut är kvantifierat görs bedömningen att det 
med tillräcklig säkerhet går att fastställa att området är en källa för spridning av framförallt 
dioxin/furaner, men även arsenik, till Hudiksvallsfjärden.  
 
Hudiksvallsfjärden ligger i direkt anslutning till området. Fjärdens status är med avseende på 
särskilt förorenande ämnen klassad som måttlig. Skälet till klassningen är att uppmätta halter 
av dioxiner i ytsediment i vattenförekomsten överstiger föreslaget gränsvärde på 0,9 ng/kg 
TS. Dioxinhalterna i sedimenten överskrider med marginal ett rimligt värde. Det finns risk för 
resuspension och spridning av miljögifter till det akvatiska livet i ytvattnet. Längs med 
Gävleborgs kust förekommer några av de högsta halterna av dioxiner i fet fisk i Östersjön och 
Bottenhavet, vilket utgör ett stort problem inte minst för yrkesfisket. Förorenade områden kan 
vara en källa till dioxin i fisk. Exponering vid konsumtion av fisk är tänkbart, men kopplingen 
mellan halter i fisk och föroreningarna vid Håstaholmen är inte fastställd.  
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Långtidsperspektiv 
Om inga åtgärder vidtas kvarstår riskerna, även om effekterna på människors hälsa är starkt 
beroende av markanvändningen. Föroreningsspridningen från området kommer att fortgå. I ett 
hundraårsperspektiv kan utlakningen dessutom öka till följd av klimatförändringar som 
innebär att risken för översvämningar ökar. I ett ännu längre perspektiv (500 år) kommer 
landhöjningen att vara större än höjningen av havsnivån. 

Val av åtgärd 
Med anledning av föroreningssituationen och riskerna bedömer Hudiksvalls kommun att det 
föreligger ett stort efterbehandlingsbehov av det aktuella området. Åtgärdsutredningen pekar 
ut uppgrävning som huvudmetod för sanering av mark. Schakt efterföljs av olika 
omhändertagande, som deponering eller förbränning (dioxiner/furaner), biologisk nedbrytning 
(alifater) eller jordtvätt (metaller). För massor från områden där det finns flera olika 
föroreningar kan deponering eller en kombination av olika behandlingsmetoder bli aktuellt. 
 
Bortschaktande av förorenade massor innebär att det framtida föroreningsläckaget till 
Hudiksvallsfjärden minskar kraftigt, eftersom huvuddelen av föroreningskällan avlägsnas. 
Åtgärdsalternativet innebär också att den nuvarande risken för negativa hälsoeffekter inom 
området begränsas till acceptabla nivåer. 

Åtgärdsmetod 
Metoder som innebär att föroreningar lämnas kvar inom området bedöms inte var lämpliga på 
Håstaholmen. Dessa metoder innebär att en potentiell risk för människor och miljö kvarstår 
och att restriktioner för framtida markanvändning krävs. 

Mark 
Schaktsanering bedöms vara den metod som är tillförlitligast för att uppfylla åtgärdsmålen för 
mark, se tabell 3. Schaktmassorna kommer därefter att omhändertas genom behandling eller 
deponering vid extern anläggning. 
 
Delområde 2 är det område som kräver den mest omfattande åtgärden och det är också det 
område där entreprenadkostnaden är som störst. Metoder där föroreningen lämnas kvar på 
plats har trots detta inte bedömts vara aktuella. Stabilisering inte är tillräckligt beprövad för 
dioxiner/furaner. Användning av denna metod skulle därför kräva såväl tester i laboratorium 
som pilotprojekt och det råder därför stora osäkerhet kring om ett gott resultat kan uppnås 
med metoden, särskilt på sikt. Inneslutningar är svåra att få täta och inom detta område finns 
dessutom flera tekniska installationer (VA och ledningar) som ökar svårigheten, eftersom de 
måste passera genom barriären. En inneslutning bör som minst ge samma skydd som den 
deponiklass som avfallet skulle ha placerats på om det deponerats. I det här fallet så är 
halterna så höga att delar av massorna inte får deponeras. Kravet på inneslutning skulle 
därmed bli extremt höga, då den på både kort och lång sikt måste garantera att inget utsläpp 
sker från området. Det kompliceras ytterligare av att de högsta halterna finns på djupet. Både 
stabilisering och inneslutning kräver dessutom omfattande långsiktig miljökontroll. 
 
Omhändertagandet föreslås ske hos mottagaren då det inte blir kostnadseffektivt att etablera 
on-site metoder på Håstaholmen, framför allt för metaller och alifater där volymen förorenade 
massor är liten. De jord- och rivningsmassor som innehåller dioxinhalter högre än 15 000 
ng/kg TS måste förbrännas (POP-förordningen). För dessa massor är destruktion således ett 
krav på omhändertagande och inte en valbar åtgärd. 
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Biologiska in situ metoder är inte aktuella på grund av föroreningarnas karaktär. Metoderna 
kan vara väl lämpade för oljeprodukter, men inte i det här fallet eftersom oljeföroreningarna 
består av tyngre alifater. Eftersom alifater delvis återfinns i den grundvattenmättade zonen 
samt i jordlager med finkornigt material (lera, silt), är dessutom förutsättningarna på platsen 
olämpliga. 
 
Tabell 3. Sammanställning av åtgärdsmetodernas tillgänglighet och tillförlitlighet samt om metoden uppfyller de 
övergripande åtgärdsmålen. 
 Metaller  Alifater Dioxiner Kommentar 

Uppgrävning Ja Ja Ja  

Deponering Ja Ja Ja  

Destruktion     

Termisk 
avdrivning/ 
förbränning 

- Möjlig, 
ej aktuell 

Ja Fungerar bra på organiska föroreningar, 
men är inget förstahandsval för alifater. 
Krav för massor med dioxiner/furaner 
över 15 000 ng/kg TS. 

Biologisk 
behandling 

- Ja, ex 
situ 

- Tyngre alifater är inte lämpade för in-
situmetoder. Mängden oljeförorenade 
massor är dessutom för liten för 
behandling on site. 

Koncentration 
och separation 

    

Jordtvätt Ja, möjlig 
ex situ 

Nej Nej Inte tillräckligt beprövad för alifater och 
dioxiner/furaner. 
 
För små volymer metallförorenade massor 
för att motivera behandling on site. 
Kornstorleksfördelning och organisk halt 
måste utredas. 

Immobilisering     

Stabilisering och 
solidifiering 

Nej - Nej Avlägsnar inte föroreningen, tar mark i 
anspråk eller ger markhöjning och 
försvårar därför framtida utveckling av 
området. Inte tillräckligt beprövad för 
dioxiner/furaner. 

Inneslutning och 
barriärteknik 

Nej Nej Nej Avlägsnar inte föroreningen, svårt att få 
en inneslutning tät, särskilt där 
föroreningar finns under grundvattenytan. 
Kräver funktionskontroll och begränsar 
framtida utvecklingsmöjligheter. 

* Europaparlamentet och rådets förordning (EG nr 850/2004) om långlivade organiska föroreningar (POP-
förordningen). 

Byggnadsmaterial 
För pannhusvinden har tre åtgärdsalternativ studerats. Alla alternativ omfattar sanering av 
damm genom att vinden dammsugs. Dammsugning efterföljs av rivning alternativt försegling 
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eller bortfräsning av betong kombinerat med försegling. Eftersom golvets och troligen även 
väggarnas stomme är av tegel, så innebär alternativet att föroreningarna tas bort att det måste 
ske en selektiv rivning av delar av byggnaden (vindsgolvet). Detta eftersom fräsning kan leda 
till att teglet spricker och golvet rasar. Kommunen förordar därmed att byggnaden rivs efter-
som den till viss del är i dåligt skick och miljöriskerna åtgärdas idag istället för att skjutas på 
framtiden, trots att detta alternativ är det dyraste av de tre föreslagna alternativen. 

• Rivning 2 400 000 kr, inkluderar återställning av fjärrvärme och omhändertagande av 
panncentral samt miljökontroll. 

• Försegling 100 000 kr, hänsyn inte taget till att den fräsning som krävs kan vara 
tekniskt problematisk. 

• Bortfräsning 350 000 kr, hänsyn inte taget till att fräsning kanske måste ersättas av 
rivning av golvet p.g.a. att tekniken inte är lämplig. 

Schaktvatten 
Inom delområde 2 krävs schakt under grundvattenytan, eftersom föroreningar återfunnits på 
djup ned till ca 4 m. Eventuellt kan det i mindre omfattning även bli aktuellt inom delområde 
3, 4 och 7. Spont föreslås i dessa områden främst för att stabilisera schaktslänter. Ett alternativ 
till spont är avlastningsschakt. Det kan innebära att spont inte blir aktuellt inom delområde 3, 
4 och 7. Istället skulle schaktarbetet öka något i omfattning. Länshållningsvatten och 
dränvatten från avvattning av förorenad jord bör behandlas innan utsläpp. Det finns mer eller 
mindre sofistikerade reningstekniker och slutlig metod bör bestämmas i samråd med 
entreprenören.   

Sediment 
Åtgärder i sediment bör avvakta till efter det att källtermen på land omhändertagits och 
föregås av kompletterande utredningar.  
Utredningarna ska omfatta: 
- Kontroll av förekomst av ackumulationsbotten i området. 
- Kartering av sedimentbotten, med avseende på sten och sjunktimmer. 
- Bestämning av muddrings- och avvattningskapacitet genom undersökning av sedimentens 

fysikaliska egenskaper. 
- Utredning av spridningsförhållanden, genom kartläggning av vattenströmmarna. 
- Uppföljning av miljöpåverkan genom provtagning av vatten (passiva provtagare), 

sedimentfällor och biologiska undersökningar (snäckor och eventuellt fjädermygglarver 
och fisk). 

Ambitionsnivå 
Föreslagna åtgärder bedöms vara de mest kostnadseffektiva och miljömässigt motiverade.  
 
En ökad ambitionsnivå, motsvarande känslig markanvändning, innebär att mängden 
förorenade massor skulle mer än dubbleras, vilket får en stor påverkan på kostnaden. Denna 
ambitionsnivå skulle göra det möjligt att nyttja området för bostadsändamål, men påverkar 
spridningen av dioxiner/furaner i mindre omfattning eftersom kvarvarande massor bedöms 
innehålla mindre än 7 g dioxiner/furaner. Om förädling av marken till känsliga ändamål skulle 
genomföras i samband med planerad efterbehandling av området kan samordningsvinster 
uppnås, t.ex. genom att massor med föroreningsnivå mellan KM och MKM till viss del åter-
används som fyllnadsmassor på djupare nivåer inom schaktområden. De olika delområdenas 
framtida användning är dock inte helt klarlagd idag och det finns inte heller någon finansiär 
för markförädlingen. 
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En ambitionsnivå som innebär samma skyddsnivå för samtliga djup skulle kunna påverka 
åtgärdens omfattning i delområde 2 och 7 där dioxiner/furaner i halter över MKM återfinns på 
djupare nivåer. I praktiken bedöms denna ambitionsnivå vara likvärdig med vald ambitions-
nivå eftersom större delen av delområde 2 måste schaktas upp oavsett åtgärdsmål på djupet 
och höga halter på djupet inom delområde 7 bedöms vara begränsade. 
 
En minskad ambitionsnivå bedöms inte vara acceptabel ur miljö- och hälsosynpunkt, eftersom 
det skulle innebära att mycket höga halter/stora mängder dioxiner/furaner, arsenik i 
akuttoxiska halter eller oljeföroreningar i fri fas skulle lämnas kvar inom området. 

Preciserade åtgärdsmål 
Hudiksvalls kommun anser att de platsspecifika riktvärdena (medelhalter) som tagits fram i 
Huvudstudiens riskbedömning och åtgärdsutredning (bilaga 4b och c) ska gälla som mätbara 
åtgärdsmål, möjligen med undantag för delområde 2. Riktvärdena har delats in i två djup, 0-1 
m och över 1 m under markytan. Halterna motsvarar de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning, utom för arsenik och dioxiner/furaner på djupet. 
 
Styrande för avhjälpandeåtgärden blir i första hand dioxiner/furaner och arsenik och i mindre 
omfattning alifater. Övriga ämnen har en underordnad betydelse för möjligheten att nå 
åtgärdsmålen. 
 
Inom delområde 2 kan det bli aktuellt att utgå från djup och okulär bedömning av jordarts-
skillnader vid angivande av åtgärdsmål. Det bedöms kunna vara ett lämpligt alternativ, då det 
kan vara svårt att få området helt rent från småpartiklar vid schakt i vatten. Alternativet 
kommer att utredas närmare i samband med projektering. 
 
Tabell 4. Preciserade åtgärdsmål. 
Ämne Djup  

(m u my) 
Platsspecifikt riktvärde Styrande för riktvärdet 

Arsenik 0-1 
> 1 

25 mg/kg TS 
40 mg/kg TS 

Intag av jord 
Skydd av markmiljö 

Krom - 150 mg/kg TS Skydd av markmiljö 
Koppar - 200 mg/kg TS Skydd av markmiljö 
Bly - 400 mg/kg TS Skydd av markmiljö 
Dioxiner/furaner 0-1 

> 1 
200 ng/kg TS 
500 ng/kg TS 

Intag av jord + andra källor 
Skydd av ytvatten 

PAHH - 10 mg/kg TS Skydd av markmiljö 
Alifater (C16-C35) - 1 000 mg/kg TS Skydd av markmiljö 

 

Bedömd riskreduktion och effekter av föreslagna åtgärder 
Utifrån undersökningsresultaten görs bedömningen att mängden dioxiner/furaner inom 
Håstaholmen efter sanering kommer att uppgå till mellan 3 och 7 g, inkluderat den förorening 
som inte kan åtgärdas inom etapp 1b, delområde 2. Medelhalten i mark efter sanering kommer 
att variera från 30 till 75 ng/kg TS mellan olika delområden. Föreslagna åtgärder kommer att 
reducera dioxinföroreningarna inom landområdet med över 98 %. Genom åtgärderna kommer 
också halten av arsenik att begränsas så att den understiger akuttoxiska värden. Människor, på 
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en plats där ungdomar vistas i större omfattning, kommer inte att utsättas för föroreningar i 
sådan omfattning att det innebär risker vid nuvarande användning av området (MKM).  
 
Behovet av temporära åtgärder, som begränsningen av tillträde till pannhusvinden, kommer 
att upphöra. 
 
Åtgärderna innebär också att det framtida föroreningsläckaget till Hudiksvallsfjärden minskas 
kraftigt, eftersom huvuddelen av föroreningskällan (framförallt dioxiner/furaner och arsenik) 
avlägsnas. Med utgångspunkt från kvarvarande mängd dioxiner/furaner inom ytor med 
avrinning mot sundet mellan holmen och fastlandet kommer kvarvarande dioxinförorening 
bidra till att öka halten i ytvatten med ca 8 pg/l. Halten underskrider det kanadensiska 
ytvattenkvalitetskriteriet som är 50 pg/l. Åtgärderna ligger därmed i linje med den regionala 
målsättningen att upprätta ett tydligt åtgärdsprogram, som medför en kontinuerlig minskning 
av halterna för människan skadliga dioxiner i livsmedel (fisk). 
 
Föroreningarna i sediment kvarstår och kan fortfarande utgöra en risk. 

Framtida restriktioner i markanvändning 
Hudiksvalls kommun gör bedömningen att om föreslagna övergripande och mätbara åtgärds-
mål nås, kan området nyttjas för ändamål som motsvarar mindre känslig markanvändning.  
 
Området kommer dock att omfattas av följande restriktioner: 

• Inga grundvattenuttag ska ske från området. 
• Ingen odling av bär, frukt eller grönsaker ska ske inom området. 
• Området ska inte användas som betesmark. 
 

En förändrad framtida markanvändning kan leda till att de övergripande åtgärdsmålen och 
restriktionerna behöver revideras.  

Behov av kontroll, underhåll och skötsel 
Under schaktarbetet kommer det att krävas kontroll av vattenreningsanläggningens funktion 
(provtagning av vattenutsläpp) och av om åtgärdsmålen uppnåtts (provtagning av kvarlämnad 
jord). Därutöver krävs även provtagning för klassning av de rivnings- och jordmassor som ska 
behandlas och deponeras.  
 
Kontroll av om åtgärdsmålen uppfyllts sker dels okulärt genom bedömning av jordarts-
skillnader samt genom laboratorieanalyser (medelhalt i schaktbotten och schaktväggar). Där 
så är möjligt kan även fältinstrument användas. Ett kontrollprogram upprättas också för att 
följa upp effekterna av åtgärden. Det bör framförallt inriktas på spridning av föroreningar till 
Hudiksvallsfjärden. 
 
Schaktområdena ska återställas med motsvarande material och packningsgrad samt att ytor för 
planer ersätts med samma typ av slitlager eller beläggning med samma bärighet och jämnhet 
som före arbetenas påbörjande. Efter genomförd åtgärd och slutkontroll gör Hudiksvalls 
kommun bedömningen att det inte föreligger behov av ytterligare underhåll eller skötsel i det 
aktuella sanerade markområdet.  
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Efterbehandlingsansvar enligt miljöbalken 
Enligt genomförd ansvarsutredning (bilaga 8) för efterbehandling av fastigheten Åvik 26:14 
finns det verksamhetsutövare som kan hållas efterbehandlingsansvarig enligt miljöbalken för 
de föroreningar som finns på fastigheterna.  
 
Enligt ansvarsutredningen uppgår verksamhetsutövarens ansvar till 28 % av den totala 
efterbehandlingskostnaden, inkluderat utredningar. I och med att verksamhetsutövaren sedan 
tidigare bekostat såväl utredningar som efterbehandlingsåtgärder kvarstår en kostnad för 
verksamhetsutövaren på 10,7 miljoner kronor. 

Projektstyrning och organisation 
En översiktlig redovisning av projektets styrning framgår av organisationsschemat i figur 3. 
Huvudman för projektet är Hudiksvalls kommun, enligt beslut från kommunstyrelsen, se 
bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade också att utse Tekniska nämnden som ansvarig för 
genomförande av de åtgärder som ingår i huvudmannaskapet.  
 
Länsstyrelsen kommer som företrädare för den statliga finanseringen att kallas till samtliga 
styrgruppsmöten. Även tidigare verksamhetsutövare, Holmen, och nuvarande fastighetsägare, 
KB Håstaholmen, är viktiga aktörer i projektet, som delfinansiär respektive ägare av 
markområdet som ska efterbehandlas. 
 

 
Figur 3: Organisationsschema. 
 
Det praktiska genomförandet kommer att ske under ledning av projektledaren. 
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Projektplan 
Här följer en övergripande beskrivning av projektet indelat i tre faser. Projektplanen kommer 
vid behov att revideras. 

Förberedelser 
• Organisationsuppbyggnad. 
• Upphandling av projektledare. Projektledaren kommer att handlas upp tidigt för att 

kunna delta under hela förberedelseskedet, inklusive upphandling av projektering och 
entreprenad. 

• Upphandling av projektering. 
• Projektering: 

o Kontroll av broarnas skick. 
o Kontroll av byggnad. 
o Geoteknisk utredning av delområde 2 (stabilitet, spont- och schaktbarhet samt 

underlag för beslut om åtgärdkrav). 
o Dykinspektion och sjöbottenkartering längs kaj inom delområde 2 (stabilitet 

och spontbarhet). 
o Provschakt för att bestämma materialets schaktegenskaper och vatten-

inträngning. 
o Kontrollinmätning av ledningar.  

• Fortsatt utredning av sediment (riskbedömning, riskvärdering och projektering). 
• Upprättande av kontrollprogram för övergripande miljökontroll, styrning och kontroll 

av schaktning samt slutkontroll av sanering. 
• Fastläggande av åtgärdskrav. 
• Upprätta underlag för entreprenadupphandling. 
• Genomförandeavtal med fastighetsägaren. 
• Upphandling av entreprenad och miljökontroll. 
• Myndighetskontakter så som arbetsmiljöverket, länsstyrelsen och byggnadsnämnden. 
• Information och samråd med närliggande fastigheter och media. 
• Upprättande av anmälan för efterbehandling.  

Genomförande 
• Kommunikationslösningar (transport av massor). 
• Anpassa befintlig infrastruktur (fjärrvärme och avloppspumpstation).  
• Spontning.  
• Sanering av jordmassor och byggnad som innehåller föroreningshalter överstigande 

mätbara åtgärdsmål. 
• Separering av massor för återanvändning, ned till grovt grus eller sten. 
• Avfallsklassificering av schakt- och rivningsmassor. 
• Mellanlagring av förorenade jordmassor och rivningsmaterial i väntan på 

analysresultat. 
• Borttransport och omhändertagande av förorenade massor vid extern anläggning 

(deponering eller behandling).  
• Återfyllnad med godkända massor. 
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Uppföljning och utvärdering 
• Provtagning och kontroll av uppfyllande av åtgärdsmål efter varje avslutad etapp. 
• Kvartalsvis ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen. 
• Kontroll av saneringsresultat sker i övrigt genom uppföljning av påverkan på 

recipienten. 
• Utvärdering och slutredovisning/rapportering inklusive ekonomisk redovisning. 
• Fortsatt utredning av sediment (riskbedömning, riskvärdering, åtgärdsutredning och 

projektering). 

Tidplan 
Avhjälpandeåtgärder vid Håstaholmen inkluderat projektering, upphandling och entreprenad 
bedöms omfatta en period av 18 månader. Redovisning av projektet (exklusive uppföljning 
som sker separat) kommer att ska senast 5 månader efter genomförd sanering. 
 
Huvudmannen är beredd att påbörja projektering under augusti/september 2014. 

Kvalitetssäkring 
Projektet kommer att kvalitetssäkras genom kontroll, kravspecifikationer och anvisningar vad 
gäller miljö-, entreprenad- och informationsaspekter. 
 
Den största risken under genomförandet bedöms vara risken för spridning till omgivningen, 
genom damning eller via grundvatten/schaktvatten. Dessutom kommer åtgärden att ställa 
stora krav på säkerhet, eftersom den genomförs inom ett område där det pågår verksamhet och 
barn vistas. De största tekniska osäkerheterna gäller broarnas stabilitet (tidigare besiktnings-
protokoll visar på stora tekniska brister) och områdets spontbarhet. Dessa risker och osäker-
heter kommer att hanteras genom projektering, god planering, information och adekvata 
skyddsåtgärder.  

Miljöaspekter 
Miljökontroll kommer i första hand utföras av entreprenören (egenkontroll), det gäller såväl 
kontroll av uppfyllande av försiktighetsmått med anledning av anmälan enligt miljöbalken 
(efterbehandlingsåtgärd och vattenverksamhet), avfallsklassificering som kontroll av 
åtgärdsmål. I viss mån kommer kontroll av uppfyllande av åtgärdsmålen även utföras av 
extern konsult direkt upphandlad av kommunen. 
 
Uppföljande kontroll kommer också att genomföras, i enlighet med intentioner i Naturvårds-
verkets rapport ”Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och 
hantering av bidrag till efterbehandling och sanering”. Kontrollen kommer framförallt att 
inriktas på föroreningsspridning från området och kommer att utföras av upphandlad konsult. 
Denna kontroll kommer till viss del att överlappa de fortsatta utredningar/undersökningar som 
kommer att genomföras av föroreningssituationen i sediment. 

Entreprenadaspekter 
En projektledare med kunskap inom saneringsentreprenader och anläggningsarbeten kommer 
att handlas upp initialt, för att säkerställa att denna kompetens finns tillgänglig i projektet 
under såväl projektering som vid upphandling och genomförande av entreprenad. Projektering 
syftar till att ytterligare tydliggöra entreprenadförutsättningarna, särskilt där osäkerheterna är 
större. I anbudsunderlag är det särskilt viktigt att vara tydlig med dessa förutsättningar så att 
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entreprenören har möjlighet att fundera över alternativa lösningar för transport av massor från 
holmen, t.ex. pontonbro eller pråm. 
 
Såväl kravspecifikationer och förutsättningar kommer att framgå av teknisk beskrivning och 
anbudsunderlag. Anbudsunderlag och kontrakt gällande konsult- och anläggningsarbeten 
kommer i tillämpliga delar att utformas i enlighet med; AB04, ABK09, ABT06 samt AMA 
AF07. Upphandlingen kommer att följa lagen (SFS 1992:1528) om offentlig upphandling. 

Informationsaspekter 
Under hela undersökningsperioden har kommunen hållits informerad. Kontakter har skett med 
Plan- och Bygglovskontor, Miljökontor, kommunchefen och politiker, det senare bland annat 
genom föredragning i kommunstyrelsen. Löpande kontakter har skett med fastighetsägaren, 
den tidigare verksamhetsutövaren, länsstyrelsen och lokala media.  
 
När projektet tar form och innan uppstart av åtgärderna påbörjas kommer särskild information 
lämnas till närboende och andra särskilt berörda samt massmedia. Projektets fortskridande 
kommer att kommuniceras på kommunens hemsida och genom löpande kontakter med media 
och allmänhet. Projekterings- och entreprenadarbeten kommer att genomföras i nära kontakt 
med fastighetsägaren, som också kommer att utgöra en kanal för information till hyresgäster 
inom området.  

Myndighetskrav- tillstånd- anmälningar- lov 
Schaktåtgärden kräver inte tillstånd enligt miljöbalken, utan ska föregås av en anmälan enligt 
28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Preliminärt har 
länsvattenpumpningen inte bedömts var tillståndspliktig vattenverksamhet och spontningen 
har bedömts rymmas inom en anmälan (11 kap 12 § MB). Omhändertagande av de förorenade 
massorna ska sedan göras på annan plats där tillstånd till sådan verksamhet redan finns.  
 
Följande kontakter kommer att tas: 

• Anmälan om avhjälpandeåtgärder inkluderat mellanlagring av förorenade massor. 
• Anmälan om vattenverksamhet för spontning i vattenlinjen och eventuella 

förstärkningsåtgärder.  
• Rivnings- och marklov. 
• Arbetsmiljöplan 
• Kontakter med arbetsmiljöverket, länsstyrelsen och byggnadsnämnden. 
 

Det ålägger huvudmannen att närmare utreda och söka nödvändiga tillstånd och lov. 

Kostnader och finansiering 
Kostnaden för efterbehandling inom Håstaholmen uppgår till totalt 61,75 miljoner kronor, 
inom osäkerhetsintervallet 57-68 miljoner kronor. Av nedanstående tabell framgår hur 
kostnaden fördelas över olika delmoment i projektet och hur finansieringen ser ut.  
 
Utgångspunkten för beräkning av kostnaden är åtgärdsmål inriktade mot mindre känslig 
markanvändning (MKM). Ytterligare information om beräknade kostnader återfinns 
Huvudstudiens åtgärdsutredning, bilaga 4c.  
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Kostnad 
Projektering   4 Mkr 
Sedimentundersökning  2 Mkr 
Projektledning  4,4 Mkr 
Upphandling   1,5 Mkr 
Anmälan, rivnings-, marklov etc. 0,6 Mkr 
Saneringsentreprenad mark 37 Mkr 
Saneringsentreprenad byggnad 2 Mkr 
Infrastruktur, teknik och logistik 6 Mkr 
Miljökontroll genomförande 2 Mkr 
Uppföljning och dokumentation 1,5 Mkr 
Huvudmannens kostnader  0,75 Mkr 
--------------------------------------------------------------------- 
Totalkostnad   61,75 Mkr 
--------------------------------------------------------------------- 
Finansiering 
Privat finansiering (VU)  10,7 kr 
Privat finansiering (FÄ)  0 kr 
Kommunal finansiering  0,75 kr 
Bidragsbehov  50,3 kr 

Osäkerhetsanalys (”worst case”) 
Beräkning av kostnader för saneringsentreprenaden har genomförts med statistikprogrammet 
Crystal Ball®. För beräkningarna har vissa förutsättningar lagts fast bl.a. vad gäller variation i 
volymer och priser, se Huvudstudiens åtgärdsutredningar bilaga 4c.  
 
Kommunen och länsstyrelsen har fört diskussioner kring osäkerheterna i projektet och även 
tagit hjälp av tredje part för att göra en bedömning av dessa. Om antagandena, som ligger till 
grund för beräkning av kostnaderna, skulle fördelas på det mest ogynnsamma sättet bedöms 
entreprenaden kunna fördyras med 10 Mkr. 
 
Om istället förutsättningarna, som ligger till grund för kostnadsberäkningarna, ändras så att 
alla massor inom delområde 2 (innanför planerad spont) antas vara så förorenade att de måste 
förbrännas kan entreprenaden fördyras med 24 Mkr. Den förändrade förutsättningen 
illustrerar det värsta scenariot inom den mest kostnadsdrivande delen av entreprenaden. Det 
visar på vikten att efterbehandling inom delområdet sker enligt en genomarbetad schaktplan 
med god separering av massor för avfallsklassificering. 
 
Utredningarna bedöms dock vara väl genomförda och omfattande provtagning har särskilt 
genomförts inom delområde 2. Sannolikheten för att ett ”worst case” skulle kunna uppstå 
bedöms därför vara liten. 
 
De största osäkerheterna vad gäller tekniska förutsättningarna för genomförande av åtgärder 
ligger i spontbarhet och logistik i delområde 2, kostnadssatt till 6 Mkr i åtgärdsutredningen. 
Kostnaden för en ny bro mellan holmen och fastlandet, inklusive omläggning av befintliga 
ledningar, bedöms kunna kosta 12-15 Mkr. Det finns dock alternativa lösningar exempelvis 
avlastningsschakt respektive temporär förstärkning av bron, pontonbro eller pråm. Utökad 
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